"Architektura XX wieku jej badania i
popularyzacja w Gdyni i w Europie" - wersja
elektroniczna
Poniżej zamieszczamy spis treści książki „Architektura XX wieku jej badania i popularyzacja w
Gdyni i w Europie" - piątej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".
Publikacja jest w języku polskim, natomiast streszczenia artykułów są w języku angielskim.
Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, aby otworzyć plik w formacie
.pdf.
Below is the table of contents for the book "20th century architecture - its research and
popularization in Gdynia and in Europe" - the fifth book in the series "Modernism in Europe Modernism in Gdynia".
The publication is in Polish, while the abstracts of the articles are in English.
Articles are available online - just click on the title of your choice to open a .pdf file.
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