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 Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 Szanowni Państwo,  
 
Serdecznie zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia w ramach 
Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Domem Kultury w Warszawie. 
 
Data rozpoczęcia zajęć: 7 listopada 2019
Data zakończenia zajęć: 19 
 
Terminy 10 wykładów: 
 
7 i 21 listopada 
5 i 19 grudnia 
9 i 23 stycznia 
6 i 20 lutego 
5 i 19 marca 
 
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek 2, 
 
Program: 
 
Cykl 10 wykładów (60-minutowych) poświęconych starożytnej i współczesnej tematyce 
społeczeństw i kultur Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki.
specjalistów z IKŚiO PAN i obejmują 
obyczajami, kulturą, religią oraz polityką i współczesnością 
 
Zapisy:  
Zapisów (na cały semestr lub wybrane wykłady) 
544 232 oraz drogą mailową: 
 
Udział jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. 
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Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku

V edycja 

Serdecznie zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia w ramach piątej
Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku organizowanego przez 
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN we współpracy ze 

w Warszawie.  

listopada 2019 r.  
19 marca 2020 r. 

wykładów: czwartek, godz. 15:00-16:00, w dniach: 

Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek 2, Warszawa, sala Klubowa

minutowych) poświęconych starożytnej i współczesnej tematyce 
kultur Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki. Wykłady są

i obejmują zagadnienia związane z historią, sztuką, archeologią, 
obyczajami, kulturą, religią oraz polityką i współczesnością krajów pozaeuropejskich. 

(na cały semestr lub wybrane wykłady) można dokonać pod nr telefonu (22) 
544 232 oraz drogą mailową: pkoziel@iksio.pan.pl 

Udział jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.  

PROGRAM: 

1 

 
Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku 

piątej edycji projektu 
organizowanego przez Instytut Kultur 

we współpracy ze Staromiejskim 

, sala Klubowa 

minutowych) poświęconych starożytnej i współczesnej tematyce 
Wykłady są prowadzone przez 

zagadnienia związane z historią, sztuką, archeologią, 
krajów pozaeuropejskich.  

pod nr telefonu (22) 880 
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Data  Tytuł wykładu  

 
7 listopada 

dr Patrycja Kozieł 
 

Afrofuturyzm– o przyszłości Afryki w literaturze i kulturze popularnej  

 
21 listopada 

 

mgr Monika Wesołowska 
 

 Motywy antyczne w literaturze, architekturze i sztuce – wybrane przykłady  

 
5 grudnia 

 

dr Natalia Bahlawan 
 

Maronici w Libanie. Historia wspólnoty i wpływ na powstanie państwa 

 
19 grudnia 

 

mgr Tomasz Barański 
 

Początki islamu w świetle arabskich papirusów 

 
9 stycznia 

dr Malwina Bakalarska 
 

Nie oceniaj książki po okładce. Hybrydowa rzeczywistość Brunei 

 
23 stycznia 

mgr Edyta Wolny-Abouelwafa 
 

Miesiąc ramadan w religii muzułmańskiej i kulturze popularnej wybranych 
krajów arabskich 

 
6 lutego 

mgr Michał Sęk 
 

Archipelag we mgle. Gdzie jest Indonezja po 20 latach demokracji? 

 
20 lutego 

dr Nicolas Levi 
 

Korea Północna w literaturze polskiej 

 
5 marca 

dr Joanna Popielska-Grzybowska 
 

Pierwsze słowa – skąd się wzięło pismo 

19 marca 

prof. dr hab. Karol Myśliwiec 
 

Portret królewski w Egipcie faraonów 

 


