
1

  22-30.09.2018

XXII
Festiwal Nauki

w pałacu staszicaw pałacu staszica



2 3

22-30. 
09.2018

25.09.2018

24.09.2018

Nauki humaNistyczNe
instytut Badań Literackich PaN

Goldszmitowie w warszawie – M. Sęczek  
22 – 30 IX godz. 9-19, Wys, sala 144 (I piętro)
Wystawa prezentująca w dwu wersjach językowych, polskiej  
i angielskiej, życie i działalność przodków Janusza Korczaka. Zawiera 
unikalne dokumenty, fragmenty tekstów i zdjęcia, w tym dwie jedyne 
fotografie z albumu rodzinnego Starego Doktora.

polska Bibliografia literacka: 70 lat tradycji  
– B. Koper, M. Barańska, B. Wachek,  
22–30 IX godz. 9-19, Wys, sala 144 (I piętro)
Wystawa „Polska Bibliografia Literacka: 70 lat tradycji – 40 tys. stron 
bibliografii – 2,5 mln danych o kulturze z okazji jubileuszu Pracowni 
Bibliografii Bieżącej IBL.

Najważniejsze dokonania edytorskie instytutu Badań literackich paN 
– T. Winek J. Wójcicki, 22 – 30 IX godz. 9-19, Wys, sala 144 (I piętro)

Nauki BioLogiczNe
instytut Fizjologii i Żywienia zwierząt im. J. kielanowskiego PaN

kanabinoidy – zastosowanie w terapii różnych schorzeń – za i przeciw 
- D. Tomaszewska-Zaremba, 24 IX godz. 15, W, sala 006 (parter) 
Kanabinoidy. Marihuana- bardziej lek czy narkotyk? Czy bezpieczne? 
Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszą Państwo na proponowanym 
wykładzie. Pod koniec spotkania przewidziany jest czas na pytania.

Rada upowszechniania Nauki PaN 

Moralnosc jest skutkiem ewolucji? – K. Dołowy, M. Pawłowska,  
P. Boguszewski, 24 IX godz. 17, D, sala Okrągłego Stołu nr 162  
(I piętro).
Miłość macierzyńska, nepotyzm, altruizm - kultura czy natura?  
A przemoc, okrucieństwo, podporządkowanie wodzowi - polityka  
czy biologia? Ewolucja i zachowanie

Nauki BioLogiczNe
instytut Fizjologii i Żywienia zwierząt im. J. kielanowskiego PaN

Dwie twarze tlenu czyli jak dr Jekyll przekształcał się w Mr Hyda  
- P. Kowalczyk, 25 IX godz. 15, W, sala Okrągłego Stołu nr 162  
(I piętro).

Rada upowszechniania Nauki PaN 

autonomiczne maszyny – już nie science fiction – G. Buchała, 
Ł. Kowalczyk, Z. Warso, J. Szejda, 25 IX godz. 17, D,  
sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro)
Autonomiczne samochody, maszyny wojenne i inne urządzenia 
sterowane algorytmami opartymi na machine learning.    

Nauki humaNistyczNe
akademia młodych uczonych
we współpracy z zakładem Działalności Pomocniczej PaN

sztuka dyskutowania - A. Brożek, M. Będkowski , A. Chybińska,  
S. Ivanyk, D. Traczykowski, 25 IX godz. 17, Wa, sala 006 (parter) 
Czy poznawanie innych języków niż angielski ma sens? I czemu może 
służyć, jeśli nie (tylko) komunikacji? Przyjrzymy się różnym dyskursom 
wokół wielojęzyczności: naukowym, komercyjnym, aktywistycznym.

Nauki sPołeczNe
towarzystwo Naukowe Prakseologii

atrybuty sprawności współczesnego państwa – J. Kolarzowski,  
R. Banajski, T. Berliński, 25 IX godz. 18, W
Atrybuty sprawności współczesnego państwa to odpowiednio 
zmodyfikowane prakseologiczne walory działań wielkiej organizacji. 
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instytut Badań Literackich PaN

Miłość romantyczna jako związek partnerski: zygmunt krasiński  
i Delfina potocka – D. Danek, 27 IX godz. 18, W, sala 144 (I piętro)
Nieoczekiwane odkrycie ideowego prekursorstwa trzeciego z wielkich 
romantyków polskich jako rezultat łączenia badań literackich  
i psychoanalizy.

instytut slawistyki PaN

polak potrafi, czyli polski wkład w transformację imperium 
Osmańskiego w nowoczesną Republikę turcji - A. Kaim  
27 IX godz.18:30, D, W, sala Okrągłego Stołu nr 162 (I piętro) 
Czy rzeczywiście polscy oficerowie stanowili przednią straż osmańskiej 
modernizacji i nowoczesnej Republiki Turcji? 

Nauki humaNistyczNe
instytut Badań Literackich PaN

Nowa panorama literatury polskiej – narzędzie upowszechniania 
wiedzy dla uczniów i studentów - K. Niciński, 28 IX godz. 16, W,  
sala 144 (I piętro)
Nowa Panorama Literatury Polskiej to platforma służąca prezentacji 
wyników badań naukowych w środowisku cyfrowym. Pokaz będzie 
poświęcony możliwościom wykorzystania kolekcji w niej zawartych 
podczas pracy z uczniami i studentami

wieczór z rodziną Janusza korczaka – M. Sęczek, B. Wojnowska,  
M. Ciesielska, A. Mencwel, 28 IX godz. 17, W, D, P, sala 144 (I piętro)
Pokaz kolekcji cyfrowej zawierającej drzewo genealogiczne Henryka 
Goldszmita (Janusza Korczaka), wystawa prezentująca działalność 
jego rodziny w Warszawie oraz dyskusja o dylematach  podwójnej 
tożsamości.   

instytut slawistyki PaN

Dlaczego pan Bóg bardziej kocha czechów? sto lat temu i dzisiaj  
- K. Rogalska, 28 IX godz. 18:30, D, W, sala Okrągłego Stołu nr 162  
(I piętro)
Wykład o tym, jaki wpływ na czeską historię ostatnich wieków miał  
Pan Bóg i dlaczego maczał w tym wszystkim palce również pewien 
uparty profesor filozofii.

Nauki BioLogiczNe
Rada upowszechniania Nauki PaN 

kto jest normalny, a kto nie - i dlaczego? - T. Stawiszyński, M. Jacyno, 
26 IX godz. 17, D, sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro)
Czym jest norma - w życiu społecznym i indywidualnym? Skąd wiemy 
co jest normalne, a co wręcz przeciwnie.

Nauki humaNistyczNe
instytut slawistyki PaN

Niepodległość ukrainy a język ukraiński - P. Levchuk 26 IX  
godz. 18:30, W, sala Okrągłego Stołu nr 162 (I piętro) 
Dlaczego mówienie w języku ukraińskim na Ukrainie staje się modnym 
dopiero w XXI wieku?

Nauki humaNistyczNe
akademia młodych uczonych
we współpracy z zakładem Działalności Pomocniczej PaN

czy wielojęzyczność będzie (jeszcze) potrzebna i do czego?  
- N. Dołowy-Rybińska, 27 IX godz. 17, D, W, sala Stanisława Staszica 
nr 166 (I piętro)
Czy wielojęzyczność jest zjawiskiem wyjątkowym, czy uniwersalnym? 
Czy w globalnym świecie, w którym dominuje angielski, poznawanie 
innych języków ma sens? I czemu może służyć?

26.09.2018
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Czy „ja” jest niezmienne? Czy możemy uznać gumową rękę za własną? 
Omówione zostaną badania poświęcone tematyce „ja”  
i‚ samoświadomości’ oraz metody badawcze pozwalające zmieniać 
odczucie ciała. 

instytut kultur Śródziemnomorskich i orientalnych PaN
we współpracy z zakład Działalności Pomocniczej PaN 

podróż do wieczności - J. Iwaszczuk , E. Józefowicz, K. Kapiec,  
A. Madej, J. Popielska-Grzybowska, F. Taterka, 29 IX godz. 11, Wa,  
sala Staszica nr 166 (I piętro)
Pod opieką czterech egipskich bóstw wyruszasz w podróż przez tajemne 
rejony zaświatów. Bogowie przydzielają Ci zadania, abyś mógł ostatecznie 
stanąć przed obliczem króla bogów. 

Nieistniejące pejzaże Bliskiego wschodu i afryki północnej  
- 29 IX godz. 11, Wys, sala Staszica nr 166 (I piętro)
Zaprezentowane zdjęcia przedstawiają wybrane fotografie  
Peter’a Harrington’a - oficera RAF-u, wykonane w latach 1942-1943  
w trakcie pobytu m.in. w Syrii i Iraku oraz podróży po Afryce Północnej.

lepienie z gliny inspirowane zabytkami i królewska gra z ur  
- D. Bielińska , A. Łyżwa-Piber, D. Majchrzak, 29 IX godz. 13, Wa,  
sala Staszica nr 166 (I piętro)
Zapraszamy do udziału w zabawach polegających na lepieniu z gliny, 
podczas których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mieszkańcy 
Afryki i Bliskiego Wschodu korzystają z naturalnych zasobów ziemi.

Nauki BioLogiczNe
PaN ogród Botaniczny czRB w Powsinie 
we współpracy z zakładem Działalności Pomocniczej PaN 

z roślinami klimatu ciepłego przez tysiąclecia na przykładzie kolekcji 
Ogrodu Botanicznego polskiej akademii Nauk w warszawie, powsinie  
- A. Zagajewski  
29 IX godz. 12, P, W, sala Lustrzana nr 164 (I piętro)
Celem wystąpienia jest przedstawienie niezwykłych, fascynujących 
roślin obecnych w kulturze, szeroko pojętej sztuce oraz nauce. Wiele 
z nich towarzyszy człowiekowi na co dzień - użytkowane są jako 
przyprawy, używki, składniki lekarstw, pachnidła, wyroby kosmetyczne, 
itp.  Czasami trudno wyobrazić  sobie współczesny świat bez roślin 
ozdobnych i użytkowych. Autor prezentacji chciałby przybliżyć państwu 
świat egzotycznych roślin, podając przykłady codziennego lub też 
niecodziennego ich wykorzystania. 
Wszystkie omówione rośliny są do zobaczenia i podziwiania w Ogrodzie 
Botanicznym Polskiej Akademii Nauk.

Polska akademia Nauk stacja Naukowa w Wiedniu 
we współpracy z  zakładem Działalności Pomocniczej PaN

Nauki humaNistyczNeNauki humaNistyczNe
Polska akademia Nauk stacja Naukowa w Wiedniu 
we współpracy z  zakładem Działalności Pomocniczej PaN

Do kogo należy polska? propagandowe kartki pocztowe z czasów  
i wojny światowej - B. Dybaś (kurator wystawy), 29 IX godz. 11-15, 
sala 006 (parter)
Zebrany materiał daje bardzo ciekawy obraz postrzegania polski  
i sprawy polskiej podczas I wojny światowej w propagandzie  
różnych stron konfliktu, za pomocą tak masowego nośnika,  
jakim były pocztówki.

Nauki sPołeczNe
instytut Filozofii i socjologii PaN  
z zakładem Działalności Pomocniczej PaN
 
społeczność turecka w polsce – jak integrują się imigranci?  
- K. Andrejuk, 29 IX godz. 11, W, sala Okrągłego Stołu (I piętro)
Coraz więcej cudzoziemców z Turcji przyjeżdża do Polski. Jak integrują 
się imigranci tureccy? Czym różni się społeczność turecka w Polsce  
od podobnych społeczności w krajach Europy Zachodniej?

Nauki humaNistyczNe
akademia młodych uczonych 
z zakładem  Działalności Pomocniczej PaN 

 skąd wiem, że ja to ja? kilka słów o świadomości cielesnej  
- M. Wierzchoń 29 IX godz. 11, Wa, sala Kołłątaja nr 167 (I piętro)
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29 IX godz. 11, W, sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro)
Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie II Rzeczypospolitej

warszawski piknik archiwalny, czyli kreatywni warszawscy archiwiści  
w akcji - B. Borkowski  
29 IX godz. 11:30, F, sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro)
Warszawski Piknik Archiwalny - idea, organizacja i doświadczenia 
podczas 8-letniej współpracy archiwistów warszawskich instytucji nauki 
i kultury.

Największe afery sportowe podczas olimpiad, mundiali i turniejów  
- B. Borkowski, 29 IX godz. 12:30, W, sala Marii Skłodowskiej-Curie  
nr 123 (I piętro)
Największe afery sportowe podczas olimpiad, mundiali i turniejów.

Maria skłodowska-curie wielka wśród wielkich - J. Arvaniti  
29 IX godz. 13, W, sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro) 
Wykład nawiązuje do wystawy i omawia najważniejsze tematy z życia 
uczonej, dotyczące życia rodzinnego, badań naukowych, osiągnięć 
światowych i słynnych przyjaźni w świecie nauki i polityki.

Nauki humaNistyczNe
instytut Filozofii i socjologii PaN 
z zakładem Działalności Pomocniczej PaN

labirynt Filozoficzny - D. Facca 
29 IX godz. 12:30, D, Wa, pokoje na I i II piętrze
Dowiedz się, czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać 
filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź, 
czy istnieją pytania, o których nie śniło się filozofom.

Nauki sPołeczNe
instytut Psychologii PaN z zakładem Działalności Pomocniczej PaN 

Od aktywności neuronalnej do funkcjonowania społecznego  
w schizofrenii - Ł. Okruszek  
29 IX godz. 13, W, sala Kołłątaja nr 167 (I piętro)
Czy przetwarzaniu informacji o charakterze społecznym towarzyszy 
specyficzna aktywność neuronalna? Jak zaburzenia poznania społecznego 
wpływają na funkcjonowanie osób chorych na schizofrenię?

Nauki ekoNomiczNe
instytut Nauk ekonomicznych, 
z zakładem Działalności Pomocniczej PaN

Młodzi innowatorzy - T. Baczko, 29 IX godz. 13, D, Wa, W,  
sala Okrągłego Stołu nr 162 (I piętro)
7. edycja serii spotkań poświęconych prezentacji liderów konkursów  
dla młodych wynalazców i możliwość zapoznania się z barierami  
na jakie natrafiają, ich oczekiwaniami oraz metodami ich wspierania. 

Nauki humaNistyczNe
PaN archiwum w Warszawie

przed wojną na kresach. wkład kresów wschodnich w kształtowanie  
ii Rzeczypospolitej - K. Słojkowska
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Nauki humaNistyczNe
instytut Badań Literackich PaN

z dziejów propagandy – wiele twarzy fake newsa – K. Gajewski 
30 IX godz. 11, W, sala 144 (I piętro)
Żyjemy w epoce lawiny informacyjnej. Wiele spośród wiadomości, 
którymi jesteśmy bombardowani, tylko sprawia wrażenie prawdziwych. 
Czy doceniamy rolę, jaką fałsz odgrywa w naszym życiu?

Jak żyć w nowej epoce jaskiniowców? poradnictwo w obliczu kryzysu 
nowoczesności lat osiemdziesiątych – K. Stańczak-Wiślicz  
30 IX godz. 12, W, sala 144 (I piętro)
Jak zrobić kotlety z płatków owsianych, przerobić kalesony na rajstopy, 
urządzić domową plantację na balkonie? Poradnictwo na temat życia  
w kryzysie w Polsce lat osiemdziesiątych  

cenzorskie curiosa. anegdotyczne odpryski z badań nad archiwaliami 
Gukppiw – B. Tyszkiewicza, 30 IX godz. 12:30, Wa, sala 144  
(I piętro)
Działania prowadzone w latach 1945-89 w Głównym Urzędzie Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk miały charakter tajny; ich konsekwencje 
poznajemy teraz, kiedy cenzorskie teczki otwarte są dla każdego.

Franz kafka i jego manie – C. Moreno,  
30 IX godz. 13:30, Wa, sala 144 (I piętro)
Przedstawienie obrazu czeskiego pisarza, Franza Kafki, z perspektywy 
wszystkich jego manii, np. otwartych okien w nocy podczas zimy, 
codziennej gimnastyki, specjalnego pożywienia, itp. 

Jak jest zrobiony słownik pisarzy współczesnych - A. Szałagan  
30 IX godz. 14, W, sala 144 (I piętro)
Jak zdobyć biograficzne informacje, których nigdzie nie ma, a które są 
niezbędne do opracowania haseł słownikowych pisarzy współczesnych? 
Tajemnice ankiet pisarzy.

polska Bibliografia literacka – prapremiera nowego portalu!  
– B. Koper, 30 IX godz. 15, P, sala 144 (I piętro)

Bona i jej córki - H. Krajewska, 29 IX godz. 14:30, W,  
sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro) 
Relacje rodzinne w rodzinie królowej Bony i Zygmunta Starego.

Maria skłodowska-curie i wielcy ludzie - 29 IX godz.11-15, Wys,  
sala Marii Skłodowskiej-Curie nr 123 (I piętro)
Maria Skłodowska-Curie, życie prywatne, praca naukowa, osiągnięcia, 
kontakty z największymi uczonymi i politykami świata - w dokumentach 
i zdjęciach.

instytut Badań Literackich PaN

pojedynek XiX wieku – przestępstwo, rytuał, paradoks - A. Babel  
29 IX godz. 11, W, sala 144 (I piętro)
Jak wyglądał pojedynek w XIX wieku? To szczególny „teatr, w którym 
krew była prawdziła”, rytuał zakazany przez prawo, ale ściśle związany 
z pojęciem honoru i regulowany surowymi przepisami. 

Dlaczego pan Bóg nie stworzył mnie foką […]? B. prus. 
przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza – A. Grabowska-
Kuniczuk, 29 IX godz. 12, W, sala 144 (I piętro)
Rzecz o Bolesławie Prusie, człowieku i pisarzu, o jego zwyczajach, 
słabościach i pragnieniach.

Moda młodzieżowa w poł. XiV wieku w polsce. Źródła literackie  
i ikonograficzne – M. Mejor, 29 IX godz. 13, W, P, sala 144 (I piętro)
Prezentacja będzie pokazywać i komentować, jakie zmiany obyczajowe 
zachodziły w początku XIV wieku.

Herby szlacheckie w panu tadeuszu – M. Kazańczuk  
29 IX godz. 14, W, P, sala 144 (I piętro)

Gra w literaturę? O komputerowej adaptacji w osiemdziesiąt dni 
dookoła świata Juliusza Verne’a – B. Musajew  
29 IX godz. 14:30, Wa, sala 144 (I piętro)
W osiemdziesiąt dni dookoła świata jako gra komputerowa?  
Tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami.

Najważniejsze dokonania edytorskie instytutu Badań literackich paN 
– J. Wójcicki, 29 IX godz. 15, W, sala 144 (I piętro)
Edytor naukowy – niezbędny ekspert-pośrednik między dawnym 
autorem a dzisiejszym i przyszłym czytelnikiem: detektyw, kolekcjoner, 
konserwator, tłumacz ….
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SPONSOR RZĄDOWY PATRONAT HONOROWY

PRZEWODNICZĄCY 
KONFERENCJI REKTORÓW 
UCZELNI WARSZAWSKICH

PREZES

SPONSORZY

WSPÓŁPRACAPATRONI MEDIALNI

WARSZAWA

WSPÓŁORGANIZATORZYPARTNERZY

Fundacja

instytut kultur Śródziemnomorskich  
i Orientalnych paN  
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica 
http://www.iksio.pan.pl

instytut psychologii paN  
ul. Jaracza 1, 00-378 warszawa  
http://www.psych.pan.pl 

paN Ogród Botaniczny w powsinie 
ul. prawdziwka 2 
02-973 warszawa 
http://www.ogrod-powsin.pl

instytut Fizjologii i Żywienia zwierząt  
im. Jana kielanowskiego paN
ul. instytucka 3, 05-110 Jabłonna
http://www.ifzz.pl

Rada upowszechniania Nauki  
przy prezydium paN, pkiN
pl.Defilad 1, 00-901 warszawa
http://www.run.pan.pl

akademia Młodych uczonych paN
pałac kultury i Nauki
plac Defilada 1
00-901 warszawa
http://www.amu.pan.pl/

polska akademia Nauk
stacja Naukowa w wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 wien - Österreich
mail: office@viennapan.org

instytut Badań literackich paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.ibl.waw.pl

instytut Nauk ekonomicznych paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.inepan.waw.pl

instytut Nauk prawnych paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.inp.pan.pl

instytut slawistyki paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.ispan.waw.pl

paN zakład Działalności  
pomocniczej w warszawie
ul. Nowy Świat 72 pałac staszica
http://www.zdp.pan.pl

paN archiwum w warszawie
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.apan.waw.pl 

towarzystwo Naukowe prakseologii
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica  
http://www.tnp.edu.pl

instytut Filozofii i socjologii paN  
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica  
http://www.ifispan. waw.pl

instytut kultur Śródziemnomorskich  
i Orientalnych paN  
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica 
http://www.iksio.pan.pl

instytut psychologii paN  
ul. Jaracza 1, 00-378 warszawa  
http://www.psych.pan.pl 

paN Ogród Botaniczny w powsinie 
ul. prawdziwka 2 
02-973 warszawa 
http://www.ogrod-powsin.pl

instytut Fizjologii i Żywienia zwierząt  
im. Jana kielanowskiego paN
ul. instytucka 3, 05-110 Jabłonna
http://www.ifzz.pl

Rada upowszechniania Nauki  
przy prezydium paN, pkiN
pl.Defilad 1, 00-901 warszawa
http://www.run.pan.pl

akademia Młodych uczonych paN
pałac kultury i Nauki
plac Defilada 1
00-901 warszawa
http://www.amu.pan.pl/

polska akademia Nauk
stacja Naukowa w wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 wien - Österreich
mail: office@viennapan.org

instytut Badań literackich paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.ibl.waw.pl

instytut Nauk ekonomicznych paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.inepan.waw.pl

instytut Nauk prawnych paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.inp.pan.pl

instytut slawistyki paN
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.ispan.waw.pl

paN zakład Działalności  
pomocniczej w warszawie
ul. Nowy Świat 72 pałac staszica
http://www.zdp.pan.pl

paN archiwum w warszawie
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica
http://www.apan.waw.pl 

towarzystwo Naukowe prakseologii
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica  
http://www.tnp.edu.pl

instytut Filozofii i socjologii paN  
ul. Nowy Świat 72, pałac staszica  
http://www.ifispan. waw.pl


