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Książka  zawiera  teksty  wygłoszone  podczas  konferencji  naukowych:  „Zabrzańska
gospodarka w cieniu polityki  i  ideologii”(Zabrze2011 r.)  oraz „Pomiędzy przymusem a
niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX w.” (Zabrze 2012). Opublikowano siedem artykułów
poruszających zagadnienia związane z zabrzańskim przemysłem w XX wieku, w różnych
uwarunkowaniach politycznych i ekonomicznych, a także dziewięć tekstów dotyczących
zabrzańskiej  kultury  i  jej  twórców  w  kontekście  burzliwych  przemian  politycznych,
społecznych i narodowościowych, jakie dokonały się w ubiegłym stuleciu. Ich autorami są
m.in. pracownicy naukowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum
Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum w Tarnowskich
Górach,  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach  oraz  publicyści.  Wydawnictwo  nie
wyczerpuje  wszystkich  zagadnień  związanych  z  poruszonymi  tematami.  Jest  jednak
kolejnym  krokiem  w  kierunku  opracowania  obszernej,  wyczerpującej  syntezy  dziejów
miasta  i  jego  mieszkańców w  XX  w.  Istotnym,  bowiem Zabrze,  jedno  z  większych  i
ważniejszych  miast  okręgu  przemysłowego,  nie  dysponuje  współczesną  monografią
historyczną,  a  dotychczasowe  opracowania,  zarówno  polskie,  jak  i  niemieckie,  są
nieaktualne i mało obiektywne.
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