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Seria  „Dziennikarze  –  Twórcy  –  Naukowcy"  podejmuje  niezwykle  interesujący  temat
funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

W  ostatnich  latach  nastąpił  dynamiczny  rozwój  badań  naukowych  nad  prasą
drugoobiegową. Dzięki  temu zmitologizowany obraz podziemnego rynku wydawniczego
jest  zastępowany coraz  rzetelniejszymi  opisami  tego zjawiska.  Bezimienni  do tej  pory
autorzy, redaktorzy, drukarze i kolporterzy odzyskali swoją twarz i tożsamość. Ich odwaga i
wiara w siłę słowa drukowanego sprawiały, że opór społeczny nie zgasł, a komunistyczne
władze nie stłumiły wolnościowych dążeń Polaków.
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