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 Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

 Szanowni Państwo,  
 
serdecznie zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia w ramach czwartej edycji
Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Staromiejskim Domem 
 
Data rozpoczęcia zajęć: 29 
Data zakończenia zajęć: 28
 
Terminy wykładów: czwartki
29 listopada 
6 i 13 grudnia 
10 i 24 stycznia 
7 i 21 lutego  
14 i 28 marca 
 
Miejsce: Sala Klubowa, Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek 2, 
 
Program: 
 
Cykl wykładów (60-minutowych) poświęconych starożytnej i współczesnej tematyce 
społeczeństw i kultur Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki.
specjalistów w tej tematyce i obejmują 
archeologią, kulturą, religią 
 
Zapisy:  
Zapisów można dokonać 
pkoziel@iksio.pan.pl 
 
Udział jest bezpłatny! 
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Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Semestr Zimowy 

erdecznie zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia w ramach czwartej edycji
Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku organizowanego przez 
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie 

im Domem Kultury.  

29 listopada 2018 r.  
28 marca 2019 r. 

czwartki, godz. 15:00-16:00: 

Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek 2, Warszawa 

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

stów w tej tematyce i obejmują zagadnienia związane z historią, s
kulturą, religią oraz polityką.  

ożna dokonać pod nr telefonu (22) 880 544 232 oraz drogą mailową: 

1 

 

Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku 

erdecznie zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia w ramach czwartej edycji projektu 
organizowanego przez Instytut Kultur 

 we współpracy ze 

Warszawa  

minutowych) poświęconych starożytnej i współczesnej tematyce 
są prowadzone przez 

zagadnienia związane z historią, sztuką, 

80 544 232 oraz drogą mailową: 
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Semestr zimowy 2018/2019

mgr Edyta Wolny  

Jak Egipcjanie świętują ważne dla siebie

dr Nicolas Levi 

Życie kulturalne w Korei Północnej 

mgr Patrycja Kozieł 

„Taniec trzcin” – kulturowa rola 

mgr Michał Sęk 

Archipelag nierówności – rozwój regionalny w 

dr Natalia Bahlawan 

Maronici w Libanie – historia wspólnoty i wpływ na powstanie państwa 

dr Karolina Zielińska 

Izraelska pomoc rozwojowa dla krajów 

wczoraj i dziś 

mgr Karolina Nabożna 

„Arabski Schindler" – o Arabach ratujących Żydów

dr Krzysztof Radtke 

Starożytne metody określania proporcji ciała ludzkiego w sztuce egipskiej 

stan naszej wiedzy, nowe kierunki badań i liczne kontrowersje

dr Joanna Popielska-Grzybowska 

Literackie „zbrodnie” Agathy – Agatha Christie
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Program  
Semestr zimowy 2018/2019 

Jak Egipcjanie świętują ważne dla siebie wydarzenia z życia rodzinnego?

Życie kulturalne w Korei Północnej  

kulturowa rola ciała w wybranych krajach Afryki Południowej

ozwój regionalny w Indonezji 

historia wspólnoty i wpływ na powstanie państwa 

Izraelska pomoc rozwojowa dla krajów Afryki Subsaharyjskiej – praktyka współpracy 

Arabach ratujących Żydów 

Starożytne metody określania proporcji ciała ludzkiego w sztuce egipskiej 

stan naszej wiedzy, nowe kierunki badań i liczne kontrowersje 

Agatha Christie i Egipt 
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wydarzenia z życia rodzinnego? 

w wybranych krajach Afryki Południowej 

historia wspólnoty i wpływ na powstanie państwa  

praktyka współpracy 

Starożytne metody określania proporcji ciała ludzkiego w sztuce egipskiej – aktualny 


