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Otwarcie Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej –
Szczecin, 10 stycznia 2023 r.
Dziś na kulturalnej mapie Szczecina pojawiło się nowe miejsce -
Księgarnia Instytutu Pamięci Narodowej!
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Dziś w obecności dr. hab. Karola Polejowskiego - Zastępcy Prezesa IPN,  Kingi
Macierzyńskiej, p.o. Zastępcy Dyrektora IPN O. w Szczecinie oraz Karoliny
Imianowskiej, Dyrektor Wydawnictwa IPN  nastąpiło otwarcie pierwszej w
Szczecinie Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej.

Wiceprezes Polejowski podkreślił w swoim wystąpieniu wagę popularyzacji działań
Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

Kinga Macierzyńska, p.o. Zastępcy Dyrektora IPN O. w Szczecinie zapewniła
przybyłych Gości, że:

"będziemy mieszkańców Szczecina zapraszać do nas
na spotkania autorskie. Będą się odbywały raz w
miesiącu. Wyznaczyliśmy już nawet, pierwszy wtorek
miesiąca".
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Karolina Imianowska, Dyrektor Wydawnictwa IPN podkreśliła, że impulsem powstania
kolejnej Księgarni IPN była:

"potrzeba ułatwienia dostępu do wszystkich naszych
odbiorców. Szczecin będący największą aglomeracją w
województwie zachodniopomorskim w końcu doczekał
się swojej własnej księgarni w doskonałej lokalizacji".

 

W stałej ofercie księgarni będą książki, komiksy oraz gry Wydawnictwa IPN.

Otwarciu towarzyszyła promocja serii wydawniczej "Świat wobec Szczecina", którą
szczeciński Oddział zainicjował z okazji przypadającej w 2020 r. okrągłej rocznicy
Grudnia 1970 r.
Seria poświęcona jest międzynarodowej recepcji tego i dwóch pozostałych
przełomów (1980 oraz 1989), ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywało w
nim wspomniane miasto. Każdy tom przypisany jest do konkretnego państwa.
 
Otwarcie wystawy uświetnia pierwsza książka ze wspomnianej serii, książka Filipa
Gańczaka pt. "Gryf, młot i cyrkiel. Szczecin w polityce władz NRD
1970-1989".
 
W skład serii oprócz wspomnianej wyżej książki wchodzą:
 

"W cieniu żelaznej kurtyny. Szwecja wobec Szczecina 1945-1989" (Paweł
Jaworski),

"Szczecin Miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN i polskie przełomy
1970-1989" (Tytus Jaskułowski),

"Kanada i Szczecin. 1945-1990" (Jacek Tebinka),

"Szczecin czechosłowackim oknem na morze i oceany" (Anna Szczepańska-
Dudziak),

 
 
Wspomniany cykl prezentowany będzie w najbliższych miesiącach w naszej Księgarni
IPN.

 



Od 10 do 31 stycznia 2023 r. tylko w Księgarni IPN przy ul. Wojska
Polskiego 5 będzie dostępny rabat 40% na całą ofertę!

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 


