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Historia i militaria
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Portal historyczno militarny konflikty.pl od ponad siedmiu lat dostarcza czytelnikom wiedzy na temat historii
i dziejów świata, historii polski czy militariów. Nasi eksperci komentują bieżące wydarzenia na świecie,
zarówno konflikty międzynarodowe jak i mniejsze potyczki militarne. Relacjonujemy również rozwój
technologiczny. Militaria to nasza druga, główna gałąź przekazywania informacji - dzięki naszym redaktorom
codziennie publikujemy nowe informacje na temat technologii uzbrojenia oraz zdarzeń lotniczych czy
wojskowych. Większość z naszych redaktorów aktywnie tworzy dział historia w którym publikują swoje
artykuły na tematy stricte historyczne - poczynając od starożytności do takich opracowań w których
opisywana jest II wojna światowa. Jednym z najprężniej działających sekcji portalu jest dział odpowiedzialny
za recenzje książek, filmów wojennych oraz gier o tematyce militarnej. Większość książek jakie recenzujemy
to opracowania z pogranicza literatury faktu, opracowań historycznych oraz opowiadań military science
fiction. Nasi czytelnicy mają do dyspozycji obszerny dział tapety w którym mogą pobrać tapety militarne na
swój pulpit, oraz dział testy - który posiada szeroką gamę testów historycznych o różnych stopniach trudności.
Przez cały czas istnienia objęliśmy patronatem medialnym ponad sto książek, kilkanaście konferencji
naukowych oraz kilka filmów. Naszą ideą jest dostarczać czytelnikom fachową i specjalistyczną a zarazem
ciekawą wiedzę historyczno - militraną.
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