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Elbląski Festiwal Literatury Wielorzecze to wydarzenie niezwykłe, na którym każdy miłośnik
literatury znajdzie coś dla siebie. 22 września o godzinie 11.00, w Hotelu Elbląg, odbędzie się
spotkanie autorskie z Anną Kowalczyk, autorką "Brakującej połowy dziejów", pierwszej
popularnonaukowej syntezy historii kobiet na ziemiach polskich od paleolitu do współczesności.
"Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich" to książka wyjątkowa,
która rzuca nowe światło na postrzeganie polskiej historii. Dlaczego tak mało w niej kobiet? I z
jakiego powodu tak niewiele wiemy o naszych przodkiniach? Na te i inne pytania odpowiemy
podczas wielorzecznego, niedzielnego przedpołudnia.
Autorką tej wyjątkowej publikacji jest warszawska dziennikarka, felietonistka, współautorka
książki "Macierzyństwo bez photoshopa". Ma też swoje miejsce w sieci, którym jest blog
BoskaMatka.pl. Przy powstaniu "Brakującej połowy dziejów" współpracowała również Marta
Frej, malarka i ilustratorka znana ze swoich feministycznych prac. Stworzyła ilustracje do
książki.
Anna Kowalczyk, pisząc "Brakującą połowę dziejów", opierała się na najnowszych badaniach, a
wspierali ją wybitni historycy oraz archeolodzy. Z pomocą tej książki poznajemy wyjątkowe
kobiety, które na przestrzeni wieków zostały zapomniane, a żeby powiedzieć wprost: ich losy
przemilczane. Tego na polskim rynku wydawniczym jeszcze nie było! A będzie jeszcze więcej,
bo autorka podpisała właśnie umowę z wydawnictwem na drugą część "Brakującej połowy
dziejów".
Przyjdź na spotkanie, jeśli fascynujesz się polską historią, stereotypami, tematyką kobiecą, a
przede wszystkim, jeśli interesują cię niebanalne osobowości oraz całe rzesze kobiet, które
również anonimowo wpływały na historię naszego kraju. Poznajmy nasze przodkinie i
dowiedzmy się więcej na temat historii kobiet na ziemiach polskich.
Spotkanie poprowadzi Aga Kopczyńska, autorka książki "Elblążanki" oraz bloga
AgaMaSmaka.pl
Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2566370610081444/
Wstęp wolny.
Spotkanie odbywa się w ramach VII Festiwalu Literatury Wielorzecze, który rozpocznie się 19
września i będzie trwał do 22 września.
Szczegółowy program można znaleźć tu: https://tiny.pl/t52t2
Projekt „VII Festiwal Literatury Wielorzecze” jest realizowany przy współudziale finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta Elbląg, Fundacji PZU. Partnerem
wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski.
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Współorganizatorami imprezy są: Biblioteka Elbląska, Pub Sąsiedzi, Hotel Elbląg, Galeria EL.
Przyjaciele i mecenasi: JetSystem, Restauracja przy Bramie, JABDA, Drogeria JASMIN w
Elblągu, Agencja Reklamowa Contact, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, Restauracja
AmoreMio, rewizja.net, Kamienica Grand Starówka, Wedmar, Naturalna Żywność, III Liceum
Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Molto Bene, Stara Piekarnia, Palarnia Kawy
Lani Coffe, Niezły Kocioł, Promotorka Czytelnictwa, Wielokran Absztyfikant, Stowarzyszenie
Elbląg Europa.
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