
FESTIWAL NAUKI W OSA UW 

Al. Niepodległości 22, Warszawa 
 

1. Spotkanie dla dzieci i młodzieży, do lat 8  

 

 sob., 2019-09-21 11:30;  wykonawca: dr Hector Calleros; sala nr 108, I piętro 

TYTUŁ: Odkryj Meksyk. Meksyk dla dzieci 

Podczas spotkania dowiesz się o geografii i historii Meksyku. Będziesz mógł poznać zabawne słowa języka hiszpańskiego, 

zaśpiewamy piosenkę piñatas! 

 

2. Spotkania typu KLUB 

 

 pon., 2019-09-23 17:00; Wykonawca prof. dr hab. Paweł Frelik; sala 116, I piętro 

TYTUŁ: Climate fiction, czyli o niepomyślnych wiatrach dla ludzkości w kulturze  

Chociaż „Climate fiction” nie weszła do taksonomii gatunków, jednak mamy do czynienia z nowym rodzajem opowieści. Jaką 

wizję świata przedstawiają? Jaką zmianę myślenia o świecie nam proponują? 

 wt., 2019-09-24 17:00; Wykonawca dr Marta Usiekniewicz; sala 116, I piętro 

TYTUŁ: O wspólnym pochodzeniu horrorów i kryminałów, i po co nam są gatunki? 

Do czego służą gatunki popularne w prozie i filmie na podstawie historii rozwoju kryminału i horroru. 

 śr., 2019-09-25 17:30; Wykonawca dr Anna Kurowicka; sala 116, I piętro 

TYTUŁ: Nie tylko książęta i damy w opałach, czyli o feministycznym potencjale romansów 

O czym traktują współczesne romanse? Czy romans może być gatunkiem feministycznym? W czasie wykładu zastanowimy się, 

co romans ma do powiedzenia na temat problemów politycznych i społecznych. 

 

3. Wieczór z nauką 

 

 pt., 2019-09-27 19:00; Wykonawca dr hab. Anna Sosnowska-Jordanovska; sala 116, I piętro 

 

TYTUŁ: Nowy Jork czy Chicago? Miasta i imigranci (także polscy) 

Dlaczego Nowy Jork jest wciąż, jak pod koniec XIX wieku, miastem imigrantów, a Chicago stracił swą atrakcyjność? Gdzie i jak 

żyją imigranci w tych miastach? Które z tych miast jest amerykańską stolicą Polski? Na te pytania odpowiemy 28 września o 

godzinie 19. 

 

4. Lekcje 

 

 wt., 2019-09-24 11:30; Wykonawca: prof. Dr David Jones; sala 317, III piętro 

 

TYTUŁ: Huawei and 5G technology: US - China conflict 

Przybliżymy konflikt między USA a Chinami dotyczący technologii 5G, która zrewolucjonizuje wszystkie sfery życia. 
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