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Plebiscyt „Historia Zebrana” – głosowanie do 10
stycznia 2022
7 grudnia na stronie: https://historiazebrana.pl wystartuje
głosowanie w ramach plebiscytu „Historia Zebrana”. Wśród
zgłoszonych publikacji znajduje się 8 książek IPN.

  

  

  

  

 

Zachęcamy do głosowania na książki IPN! ! https://historiazebrana.pl/glosowanie

Wynik głosowania internautów będą mogli Państwo śledzić pod adresem:
https://historiazebrana.pl/wyniki

Pierwszy etap głosowania zakończy się 10 stycznia tuż przed północą. 11 stycznia poznamy
tytuły nominowane przez jury oraz internautów, rozpocznie się wtedy też drugi etap
głosowania - internauci zagłosują wówczas wyłącznie na książki wyróżnione w głosowaniu
internautów, jurorzy - w głosowaniu jurorów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25
stycznia.

Książki biorące udział w plebiscycie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej:

Maciej  Jan Mazurkiewicz, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim
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(1939–1945). Studium historycznoprawne, Warszawa 2021, więcej o
książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/142739,Ludobojstwo-Niemiec-na-narodzie-p
olskim-19391945.html

Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991,
red. nauk. Adam Hlebowicz, Warszawa 2021, więcej o książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/145022,Zostali-na-Wschodzie-Slownik-inteli
gencji-polskiej-w-ZSRS-19451991.html

Krzysztof Szwagrzyk, Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu. Pola ofiar
komunizmu, Warszawa 2021, więcej o książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/145019,Cmentarz-Osobowicki-we-Wroclawiu-Pola-ofi
ar-komunizmu.html

Mariusz Niestrawski, Polskie Wojska Lotnicze 1918–1920,
Poznań–Warszawa 2021, więcej o książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/147596,Polskie-Wojska-Lotnicze-19181920.
html
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Adam Pleskaczyński, Wartheland. Dzieje zbrodni, Poznań–Warszawa
2021, więcej o książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/147661,Wartheland-Dzieje-zbrodni.html

Oblicza zdrady?, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2021, więcej o
książce na -> https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/147677,Oblicza-zdrady.html

W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej
Polsce 1939–1940, red. Izabela Mazanowska, Tomasz Ceran, Marcin
Przegiętka, Warszawa 2021, więcej o książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/148573,W-cieniu-Einsatzgruppen-Volksdeut
scher-Selbstschutz-w-okupowanej-Polsce-19391940.html

Paweł Miedziński, Centralna Agencja Fotograficzna 1951–1991, Szczecin
2021, więcej o książce na ->
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/145034,Centralna-Agencja-Fotograficzna-19
511991.html
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