FESTIWAL NAUKI w Pałacu w Jabłonnie
w ramach XX Festiwalu Nauki, 24 września - 2 października 2016 r.
Program PAN Archiwum w
Termin: 24 września 2016 r.
godz. 10.00-16.00
Forma: Spotkania weekendowe

Warszawie

Film
60-lecie Archiwum PAN w Warszawie, realizacja B. Borkowski
Aleksander Gieysztor- życie i pasja, autor Bartosz Borkowski, Anna Gruszczyńska - fragment
filmu biograficznego poświęcony wielkiemu uczonemu, we wspomnieniach współpracowników,
kolegów, znajomych i rodziny.
Warsztaty
Jak powstaje dokument – pisanie gęsim piórem, stalówką, patykiem lipowym, pieczętowanie
dokumentu
Wystawa
Przez cały czas trwania programu ( godz. 10.00-15.00)
Wystawa Warszawa moja miłość, autorstwa Joanny Arwaniti i Katarzyny Słojkowskiej
Konkurs z nagrodami

FESTIWAL NAUKI w Pałacu Staszica
w ramach XX Festiwalu Nauki, 24 września - 2 października 2016 r.
Program PAN Archiwum w
Termin: 1 października 2016 r.
godz. 10.00-15.00
Forma: Spotkania weekendowe

Warszawie

Wykłady/Prezentacje
godz. 10.00-11.00
1. Rąbek tajemnicy jak oczarować i wejść w zakamarki duszy uczonych, aby powierzyli nam swoją
spuściznę.
Hanna Krajewska, Jolanta Stasiak
Zasady i przypadki pozyskiwania spuścizn naukowych i prywatnych po uczonych. Ciekawe
spotkania, niespodziewane znaleziska, cenne nabytki.
Film godz. 11.10-11.30
Aleksander Gieysztor- życie i pasja, autor Bartosz Borkowski, Anna Gruszczyńska - fragment
filmu biograficznego poświęcony wielkiemu uczonemu, we wspomnieniach współpracowników,
kolegów, znajomych i rodziny.

Wykłady/prezentacje
godz. 11.40-12.10
2. Pałac Staszica w okresie międzywojennym.
Katarzyna Słojkowska
O odbudowie gmachu, zeszpeconego przez Moskali i przywróceniu mu pierwotnego wyglądu. Co
znajdowało się w Pałacu? Jakie instytucje miały tu siedzibę. O dostojnych gościach i znaleziskach
z dziedzińca.
godz. 12.15-12.45
3. Historia bibliotek - od starożytności po XXI w.
Hanna Krajewska
Historia bibliotek – Biblioteka Aleksandryjska i Pergamenska, biblioteki Średniowiecza i
Renesansu, Biblioteka braci Załuskich i najciekawsze biblioteki świata.
godz.12.50-13.20
4. Polonus humoriscausa. Fryderyk Járosy (1889-1960)
Anna Mieszkowska
Fryderyk Járosy- aktor, reżyser, konferansjer i dyrektor kabaretów i teatrów rewiowych.
Urodzony w Pradze, wychowany w rodzinie austriackiej, honorowy obywatel Polski, do której
przybył w 1924 roku z Berlina z teatrzykiem rosyjskich emigrantów Niebieski Ptak.
godz. 13.30- 14.00
5. Alkohol, ignorancja i nieporozumienia, czyli największe wpadki w wizytach dyplomatycznych.
Bartosz Borkowski
Prezentacja największych incydentów i skandali podczas spotkań dyplomatycznych, które miały
miejsce w ciągu ostatniego stulecia. Od słynnych „ karteczek” Prezydenta Wojciechowskiego,
przez toasty Prezydenta Obamy, aż po alkoholowe ekscesy Borysa Jelcyna w Irlandii.
godz. 14.10-14.40
6. Warszawa moja miłość – historia powstania wystawy.
Joanna Arvaniti
Ekspozycja pokazuje najbardziej ulubione miejsca warszawiaków, symbole kojarzące się z
Warszawą oraz osoby, które kochały Warszawę, pracowały dla niej, walczyły o nią, umierały dla
niej lub pragnęły być w niej pochowane. Składa się z 15 plansz, ułożonych najczęściej nie
chronologicznie, lecz tematycznie, prezentujących np. warszawskie uczelnie, towarzystwa
naukowe, pomniki, kościoły, obiekty sportowe, parki i zieleńce, warszawskie atelier, słynące z
urody warszawianki, a także zniszczenia powstańcze i stolicę już odbudowaną. Przewodnikiem po
tablicach są wiersze Artura Oppmana, miłośnika Warszawy i jej legend.
Wystawa
Przez cały czas trwania programu (godz. 10.00-15.00) wystawa Warszawa moja miłość.
PAN Archiwum w Warszawie

