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IPN na Poznańskich Targach Książki – Poznań,
10–12 marca 2023
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Poznańskie Targi Książki są ważnym miejscem spotkań pisarzy, ilustratorów, wydawców,
bibliotekarzy i środowisk naukowych, a przede wszystkim miłośników literatury. To
trzydniowe wydarzenie to nie tylko spotkania autorskie, ale przede wszystkim przestrzeń,
która łączy popularyzację czytelnictwa z rozwojem intelektualnym, kształtowaniem
kreatywnego myślenia czytelników i dobrą zabawą. Wydarzenie jest doskonałą okazją do
poznania nowości wydawniczych, uzupełnienia domowej biblioteczki oraz poznania
znanych pisarzy!

Ze swoją ofertą podczas Poznańskich Targów Książki wystawiło się również Wydawnictwo
IPN.

Oprócz ciekawej oferty wydawniczej Oddział IPN w Poznaniu przygotował interesujący
program spotkań autorskich:

piątek 10 marca

10:00-14:00 Bohaterowie komiksów. Przedstawienie postaci w kontekście
historycznym – Piotr Orzechowski (OBEN Poznań)

14:00-15:00 Spotkanie z Krzysztofem Brzechczynem, autorem książki „Umysł
solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w
latach 1980-1989”

15:00-18:00 Prezentacja gier edukacyjnych IPN – Izabella Kopczyńska (OBEN
Poznań)

sobota 11 marca

9:00-12:00 Bohaterowie komiksów. Przedstawienie postaci w kontekście
historycznym – Piotr Orzechowski (OBEN Poznań)

12:00-13:00 Spotkanie z Krzysztofem Brzechczynem, autorem książki „Umysł
solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w
latach 1980-1989”
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13:00-15:00 Spotkanie z Hubertem Ronkiem, rysownikiem serii komiksów IPN
„Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946”, „Aga, Adam i Hamlet na tropie
tajemnic”, „Srebrni na szlakach Niepodległej”, „Srebrni na szlakach Bitwy
Warszawskiej 1920”

15:00-18:00 Prezentacja gier edukacyjnych IPN – Izabella Kopczyńska (OBEN
Poznań)

niedziela 12 marca

11:00-13:00 Spotkanie z Hubertem Ronkiem, rysownikiem serii komiksów IPN
„Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946”, „Aga, Adam i Hamlet na tropie
tajemnic”, „Srebrni na szlakach Niepodległej”, „Srebrni na szlakach Bitwy
Warszawskiej 1920”

13:00-16:00 Prezentacja gier edukacyjnych IPN – Julia Kilanowska, Izabella
Kopczyńska (OBEN Poznań)

 

Polecamy m.in. następujące publikacje:

 

Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej
„Solidarności” w latach 1980–1989

Województwo poznańskie w latach 1945–1950

Powstanie wielkopolskie 1918–1919

Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych

Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956
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Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II
RP, t. 3: Województwo białostockie (część wschodnia). Województwo poleskie

Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”

Powracająca pamięć. O prozie i poezji Jarosława Marka Rymkiewicza

Obrona Grodna 1939 r. Łamigłówki
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