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Gdańskie Targi Książki – 19–21 listopada 2021
Gdańskie Targi Książki to największe wydarzenie czytelnicze na
Pomorzu. Swoje wydawnictwa zaprezentował również Instytut
Pamięci Narodowej.
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Gdańskie Targi Książki 2021 to blisko 70 wystawców, 50 spotkań z czołowymi polskimi
pisarkami i pisarzami, debaty, warsztaty literackie oraz panele dyskusyjne. Wydarzenie
odbyło się w Gdańsku po raz trzeci – pierwsza edycja (z udziałem Wydawnictwa IPN) miała
miejsce w 2019 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina na wyspie
Ołowianka. Tegoroczna edycja Targów odbyła się w hali AmberExpo (ul.
Żaglowa 11).

Zaprezentowaliśmy wybór nowości, książek, periodyków, komików i gier IPN, m.in.:

„Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna”

„W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce
1939–1940”

„Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”

„Gdański Grudzień '70. Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią”

„Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw. Kawaleria oraz szkolnictwo
kawaleryjskie i artyleria konna na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII
„Toruń” na tle broni konnych Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw
europejskich z lat 1918–1939”

„Centralna Agencja Fotograficzna 1951–1991”

„Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939–1945)”

„Oblicza zdrady?”

„Moda patriotyczna w Polsce od konfederacji barskiej do XX wieku. Wybrane
zagadnienia”

„Polscy ziemianie. Szkice o losach i dziedzictwie” (dodruk)

„Między Kamińskim i Kuroniem. Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach
1956–1964”

„Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956”

Gra „ORP Orzeł”

Gra „Miś Wojtek”
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Seria komiksowa „Wojenna odyseja Antka Srebrnego”

„Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945–1949”

„Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956”

„Ignacy Jan Paderewski 1860–1941”

„Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936”

„Biuletyn IPN” 10/2021 – Węgry ’56

Więcej informacji na stronie: gdanskietargiksiazki.pl.
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