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IPN na Wrocławskich Targach Dobrych Książek –
Wrocław, 5–8 grudnia 2013

  

  

Podczas  tegorocznych  Wrocławskich  Targów  Dobrych  Książek,  odbywających  się  na
Dworcu  Głównym  we  Wrocławiu,  swoje  publikacje  zaprezentowały  oddziały  IPN  z
Wrocławia,  Białegostoku  i  Gdańska.  W  sobotę,  7  grudnia  2013,  odbyło  się  również
spotkanie z historykami z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci  Narodowej,  którzy
prezentowali i podpisywali swoje najnowsze książki:

dr hab. Robert Klementowski – W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo
uranu w Polsce w latach 1948–1973

dr hab. Jarosław Syrnyk – Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu...

dr Joanna Hytrek-Hryciuk – Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a
żołnierze  Armii  Radzieckiej  (Czerwonej)  na  Dolnym  Śląsku  w  latach
1945–1948

O Wrocławskich Targach Dobrych Książek
(na podstawie materiałów organizatorów)

W 2013 roku Wrocławskie Promocje Dobrych Książek zmieniają nazwę na Wrocławskie
Targi Dobrych Książek. Wydarzenie odbywa się co roku w pierwszej dekadzie grudnia. Jest
to  jedna  z  trzech  (obok  Targów Książki  w  Krakowie  i  Warszawskich  Targów Książki)
liczących  się  i  wysoko  ocenianych  imprez  krajowych  o  charakterze  kiermaszowo-
promocyjnym, której zadaniem jest propagowanie literatury o wysokich walorach literac-
kich oraz artystycznych i typograficznych.
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Tegoroczna  22.  edycja  Wrocławskich  Targów  Dobrych  Książek  odbędzie  się  w  nowej
przestrzeni  –  w zabytkowych wnętrzach niedawno odrestaurowanego budynku Dworca
Wrocław Główny,  który  jest  jednym z  najpiękniejszych  obiektów tego  typu  w  Polsce.
Obecnie są to jedyne targi książek w kraju odbywające się w tak niezwykłej i pełnej życia
przestrzeni publicznej. WTDK będą gościć w pomieszczeniach na pierwszym piętrze, które
z jednej strony są doskonale widoczne z hallu głównego, a z drugiej – wolne od zgiełku
peronów.

Stałym,  ważnym  elementem  programu  Wrocławskich  Targów  Dobrych  Książek  jest
ogólnopolski  konkurs  na  Najlepszą  Książkę  Roku  „Pióro  Fredry",  który  towarzyszy
wrocławskiej  imprezie  od  początku  jej  istnienia.  Celem  konkursu  jest  wyłonienie
i  nagrodzenie  najlepszych  wydanych  w  Polsce  w  danym  roku  książek

Istotnym elementem towarzyszącym Wrocławskim Targom Dobrych Książek są wystawy
sztuki,  które  na  stałe  wpisały  się  już  w  program imprezy,  tematycznie  związane  lub
nawiązujące do literatury i jej twórców.

Organizatorzy  Wrocławskich  Targów  Dobrych  Książek  nie  zapominają  o  najmłodszych
czytelnikach. Każdego roku specjalnie dla nich zapraszani są autorzy najlepszych bajek.
Dodatkowo w specjalnie przygotowanej Sali Zabaw w baśniowej scenerii i pod fachową opie-
ką najmłodsi mogą posłuchać bajek i obejrzeć przygotowane dla nich przedstawienia.

Więcej informacji o Wrocławskich Targach Dobrych Książek na stronach organizatorów:
http://wpdk.pl.

http://wpdk.pl

