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Trwają Dni Wydawnictwa IPN - Białystok, 20-26
sierpnia 2022
Serdecznie zapraszamy na Dni Wydawnictwa IPN. 
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20 sierpnia 2022 r. w magazynie centralnym w Warszawie oraz w 8 oddziałach IPN w
Polsce (a więc również w Białymstoku) rozpoczęło się wielkie święto książki. 
Jest  to  okazja  do  zakupu  wydawnictw IPN,  ale  też  do  międzypokoleniowych
rozmów o przeszłości. 
Zapraszamy zarówno dojrzałych pasjonatów historii, jak i najmłodszych gości.
 
Przez kolejnych 12 dni można kupić bestsellerowe książki o 40% taniej, ceny
niektórych z nich zaczynają się już od złotówki. 
Wiele  z  nich  nie  będzie  już  wznawianych,  dlatego  to  ostatnia  szansa  na
uzupełnienie domowej biblioteczki.
P rzeceny  obe jmą  równ ież  pub l i kac je  dos tępne  w  ks i ęgarn i
online  https://ksiegarniaipn.pl/
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20–26 sierpnia 2022 – sprzedaż we wszystkich 13 księgarniach stacjonarnych IPN
w całej Polsce

26–31 sierpnia 2022 – oferta dostępna online 

https://ksiegarniaipn.pl/


Dni wydawnictwa IPN trwać będą do 31 sierpnia 2022 r.
 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/168734,Zapraszamy-na-Dni-Wydawnictwa-IPN-20-31-sier
pnia-2022.html?fbclid=IwAR2H9jshln8kcrPiuh9S0FfU16ik3yaJNu5eqaRo94aFqaWjPmRk
Yfykwq0

 
Zapraszamy na Dni Wydawnictwa IPN – 20–31 sierpnia 2022 - Aktualności - Instytut Pamięci Narodowej
ipn.gov.pl
Zapraszamy na Dni Wydawnictwa IPN – 20–31 sierpnia 2022 - Aktualności - Wielka wyprzedaż połączona ze
spotkaniami z autorami, wystawami, kinem plenerowym i innymi atrakcjami to pierwsze tego typu wydarzenie w
historii działalności Instytutu Pamięci Narodowej.
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W szczególności polecamy publikacje opracowane przez historyków, archiwistów i
pracowników białostockiego Oddziału IPN. 
 

Ku niepodległości. Kierunek północno-wschodni1.
(1918-1923); Autorzy: Diana Maksimiuk, Paweł Niziołek

 
https://ksiegarniaipn.pl/ksiazka/ku-niepodleglosci-kierunek-polnocno-wschodni-1918-1923
,497331

 
Ku niepodległości. Kierunek północno-wschodni (1918-1923) - Książka | KsiegarniaIPN.pl
ksiegarniaipn.pl
Ksiażka jest zbiorem artykułów naukowych, które dotyczą różnych aspektów (społecznego, politycznego, wojskowego) procesu odzyskiwania przez Polskę
niepodległości, a koncentrują się na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Teksty zawarte... - ISBN: 978-83-8229-145-2

 
2. Zbigniew Przyrowski, Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat 1939–1946,
opracowanie Katarzyna i Jarosław Wasilewscy, Białystok–Warszawa 2022, 156 s.,
ISBN 978-83-8229-418-7   
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/166258,Ciekawe-czasy-Wspom
nienia-z-lat-19391946.html

 
Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat 1939–1946 - Książki – Białystok - Instytut Pamięci Narodowej - Białystok
bialystok.ipn.gov.pl
Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat 1939–1946 - Książki – Białystok -

3. Jerzy Stanisław Kuntz „Palant”, „Kotwicz”, Spowiedź konspiratora i
partyzanta, wstęp i oprac. Anna Chmielewska i Justyna Gogolewska,
Białystok–Warszawa 2021, 824 s., ISBN  978-83-8229-252-7
 https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/158246,Spowiedz-konspirator
a-i-partyzanta.html

 
Spowiedź konspiratora i partyzanta - Książki – Białystok - Instytut Pamięci Narodowej - Białystok
bialystok.ipn.gov.pl
Spowiedź konspiratora i partyzanta - Książki – Białystok -

4. Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie
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białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945), wstęp i red. nauk. Barbara Bojaryn-
Kazberuk, Jerzy Autuchiewicz, wybór i opracowanie Jerzy Autuchiewicz, Barbara
Bojaryn-Kazberuk, Joanna Markiewicz, Anna Mioduszewska, Katarzyna
Olszyńska, Justyna Wasiluk, Warszawa–Białystok 2021, 592 s., ISBN
978-83-8229-204-6

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/157748,Rok-pierwszy-Urzad-Be
zpieczenstwa-Publicznego-w-wojewodztwie-bialostockim-sierpi.html

 
Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945) - Książki – Białystok - Instytut Pamięci Narodowej -
Białystok
bialystok.ipn.gov.pl
Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945) - Książki – Białystok -

5. Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia,
red. Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski, Białystok–Warszawa 2020, 424 s.,
ISBN 978-83-8098-194-2 
 
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/120949,Kosciol-wobec-niepodle
glosci-Polski-19181989-Ludzie-miejsca-wydarzenia.html

 
Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia - Książki – Białystok - Instytut Pamięci Narodowej - Białystok
bialystok.ipn.gov.pl
Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia - Książki – Białystok -

6. Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. Piotr Kardela, Karol
Sacewicz, Białystok – Olsztyn – Warszawa 2019, 872 s., ISBN: 978-83-8098-692-3
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/78061,Antykomunizm-Polakow-
w-XX-wieku.html

 
Antykomunizm Polaków w XX wieku - Książki – Białystok - Instytut Pamięci Narodowej - Białystok
bialystok.ipn.gov.pl
Antykomunizm Polaków w XX wieku - Książki – Białystok -
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