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Kobiety „na zakręcie” 1933–1989

Kobiety  „na  zakręcie"  1933–1989,  red.  Ewa  Chabros,  Agnieszka  Klarman,
Wrocław 2014, 418 s. (seria: Kobiet historie odzyskane)

Publikacja  została  przygotowana  w  ramach  projektu  „Kobiety  »na  zakręcie«
1933/1939–1989", który ma służyć odkryciu i pokazaniu roli kobiet w dziejach najnowszych
Polski. Zakłada on również interdyscyplinarne poszerzenie horyzontu badań o dziedziny
pokrewne historii: socjologię, kulturoznawstwo, prawo, etykę oraz psychologię społeczną.

Tytułowy „zakręt" można rozumieć na wiele sposobów. Metafora ta wydaje się trafnie
oddawać  klimat,  nastrój,  specyfikę  lat  1933/1939–1989.  To  czas  zakrętów  historii  i
meandrów  społeczno-kulturowych.  Historia  kobiet  opowiadana  jest  przez  pryzmat  ich
„zakrętów" życiowych. „Zakręt" to niebezpieczne miejsce na drodze, ale także moment, w
którym zmieniamy kierunek oraz kąt widzenia. Moment skrętu to zagrożenie, niepokój, lecz
i nadzieja. Zakręt to często również kryjówka, coś utajonego, podskórnego, poza oficjalnym
nurtem historii, polityki i kultury.

Książka  otwiera  nową  serię  wydawniczą  Oddziału  IPN  we  Wrocławiu  „Kobiet  historie
odzyskane".
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