Dzień Otwarty na Wydziale Historycznym 2018
20 marca (wtorek)
Budynek Wydziału Historycznego,
ul. Wita Stwosza 55

Godz.10.00 – 13.00

Spotkania

Warsztaty i wystawy

(sala 1.46)

(hol Wydział u Historycznego)

10.00
Japońska manga. O tym jak religia i komiks
przenikają się wzajemnie
prezentacja i rozmowa o kulturze Japonii i związkach
łączących tradycyjną religię i komiks

10.30
Archeologia z bliska. Indiana Jones od podszewki
prezentacja i rozmowa o kulisach i tajemnicach wykopalisk
archeologicznych

11.00
O kraju „którego nie znajdziesz na mapie”. Spotkanie
z kulturą i językiem Basków
Prezentacja i rozmowa o Krajów Basków – regionu na
pograniczu Hiszpanii i Francji o wyjątkowej historii, kulturze
i języku

11.30
Wiedźmin czyli demonologia polska na cyfrowo
prezentacja i rozmowa o grach i książkach Wiedźmin; o
korzeniach przekazów współczesnej kultury popularnej

12.00
Amazonia z bliska. O życiu w lesie tropikalnym i
badaniach wśród Indian
prezentacja i rozmowa o codzienności w tropikalnej dżungli i
badaniach prowadzonych przez antropologów kulturowych

Warsztaty origami
Pokazy schematów układania origami, dla
chętnych ułożenie własnego układu origami z
pomocą prowadzących
Koło Naukowe Antropologów Arcana

Potyczka z historii – ile wiesz o
najważniejszych bitwach?
Quiz historyczny
Naukowe Koło Historyków

Ukryta moc ceramiki
Wystawa rekonstrukcji naczyń ceramicznych z
wczesnego średniowiecza (wraz z opowieścią co
można z nich wyczytać i jak się je rekonstruuje)
Studenckie Koło Naukowe Archeologów

Tradycyjne gry planszowe
Hanafuda, gomoku, mankala, tryktrak,
młynek. Będziemy opowiadać o ich historii i
zaprezentujemy zasady tych gier; chętne
osoby będą mogły w nie zagrać (gry na 2-3
graczy).
Koło Naukowe Antropologów Arcana
Indianie Amazonii
wystawa zdjęć Indian żyjących w puszczy
amazońskiej
Studenckie Koło Naukowe Etnologów

Archeologia z bliska
wystawa rekonstrukcji zabytków, uzbrojenia i
narzędzi archeologicznych
Studenckie Koło Naukowe Archeologów

Stanowiska studenckich kół naukowych
Na stanowiskach studenckich kół naukowych można porozmawiać o studiowaniu kierunków na Wydziale
Historycznym:

- Archeologii, Etnologii (Antropologii Kulturowej), Historii, Historii Sztuki, Krajoznawstwo i turystyki
historycznej, Niemcoznawstwa, Religioznawstwa.

