Lista nagrań w internecie z 24. Festiwalu Nauki w Warszawie

Debaty Główne
Nr
1

2
3

4

5

Temat i link do
opisu
Komputer kwantowy
- nowy kamień
filozoficzny?
Powstanie życia na
Ziemi
Spełnione i
niespełnione
marzenia Solidarność i
transformacja
Jaka będzie następna
pandemia, czyli co
nadejdzie po COVID19?
Nowy Wspaniały
Wszechświat –
cudowny wiek
astronomii

Link do wydarzenia
https://www.youtube.com/watch?v=fCpHDmCX6Uk

https://www.youtube.com/watch?v=WNC-WWvj5oY
https://www.youtube.com/watch?v=i-32xXsE1Jg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ZJudfAkg9l0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Rqvg9DKgyTI&feature=youtu.be

Spotkania dla dzieci

Nr
9
11
13

17

18

Temat i link do
opisu
Mikroby w
żywności
O ruchu w brzuchu
Maszyna, która
pozna skład
twojego ciała
Van Gogh i inni,
czyli fizyka spotyka
sztukę
Jaka to chmura?

Link do wydarzenia
https://www.youtube.com/watch?v=O8aAsnxqYgY
https://www.youtube.com/watch?v=XZHoNm9CRoo
https://www.youtube.com/watch?v=JhpWbrKus4E

https://www.youtube.com/watch?v=MBUG3xrOSa8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eJ7oIg0CF2M&feature=youtu.be

Kluby
Nr
20

21

23
24
27

Temat i link do opisu
Jesteś tym, co jesz – a
raczej tym, co jadła twoja
mama. Kilka słów o
programowaniu
żywieniowym
Nowoczesne analizy
pomiaru stresu
oksydacyjnego w
komórkach bakterii i
tkankach ssaków
Śladami biologa

33

Laboratorium toksyn
Fascynujący świat
glonów
Stres – największy
problem XXI wieku?
Nietoperze i wirusy

42

Pływając z grafenem

43

Trzy proste sposoby na
otrzymywanie atomowo
cienkich warstw azotku
boru (BN)
Z makro- do nano- w
trzech prostych krokach
Dynamika i funkcje
białek
"Dziwny" stan materii ciekłe kryształy
Western w komiksie
polskim
Gdzie jemy pyry, gdzie
grule, a gdzie zajadamy
się kartoflą –
geograficzne
zróżnicowanie
polszczyzny
Dlaczego jest pies, ale nie
ma psa? – o
historycznych
uwarunkowaniach
wyjątków w polszczyźnie
Wojna 1920 roku:
nieoczywistości,
niespójności,

32

45
46
48
52
57

58

64

Link do wydarzenia
https://www.youtube.com/watch?v=HLTM7dcXllI

https://www.youtube.com/watch?v=b7dJtrQ1WhQ&feature=y
outu.be

https://www.youtube.com/watch?v=koIYi03wgqg&feature=yo
utu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IoKw1VG9zMY
https://www.youtube.com/watch?v=OcLu1nfWYYQ&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q7WOTvhKCiY
https://www.youtube.com/watch?v=xghnoJwlZbw&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r0USYQ7rYxQ&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLl2NbGLVBUXkiZUYBm
Y4R45uEOVc8IUQG&v=OOa0CobrSg4

https://www.youtube.com/watch?v=t6oO2CN3BJY&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qA6BdCuV1i8
https://www.youtube.com/watch?v=NYIS2aCRpR0&feature=y
outu.be
https://youtu.be/2hPWoesCAYE
https://www.youtube.com/watch?v=a_VtOHWm5qE&feature=
youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eStE7JAeMcA&feature=y
outu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iyS13siAZX4&feature=em
b_logo

niekonsekwencje
66

67
68
72

73

74
75

77
83

86

89
90
91
92

93
95

96

,,Kawałek żółtej ściany” i
inne kolorowe detale.
Dlaczego kolor sprawia
filozofii kłopot?
Wina i kara
Metafory, które
wstrząsnęły filozofią
Problemy polityki
państwa wobec kadr
kierowniczych
Regionalizm warszawski
w okresie
międzywojennym
Tropem pudełka
lwowskich czekoladek
Działacze Związku
Młodzieży Polskiej „Zet” i
Ligi Narodowej –
więźniowie X Pawilonu
Języki ugrofińskie –
egzotyka za miedzą
Jak ślepej kurze ziarno krótka historia ślepej
próby w badaniach
naukowych w
medycynie.
Antarktyka daleka i
piękna – co badają
naukowcy?
geo.weekend.go, cz. 1:
piasek, kamienie;
geo.weekend.go, cz. 2:
rzeki, źródła
geo.weekend.go, cz. 3:
mokradła a także
Uroda wody
(niepłynącej), ChPK,
wycieczka 1
Uroda wody (płynącej
i...), ChPK, wycieczka 2
Patrz pan, nie wiadomo,
dlaczego... - symulacja
rozprawy sądowej z
udziałem publiczności
Przyczyny zgonu i
choroby współistniejące
– o zbieraniu danych
dotyczących umieralności
w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=uuJVTIg8plw

https://www.youtube.com/watch?v=0yx7OjSKZfQ
https://www.youtube.com/watch?v=HgBsmUUxWRs
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVetJfKhjI

https://www.youtube.com/watch?v=TkSxxfqImus

https://www.youtube.com/watch?v=iA6SARGgaQM&feature=
youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDd5VG7gxw8&feature=y
outu.be

https://www.facebook.com/Katedra.Hungarystyki.UW/videos/
vb.2221250567927993/657786101806848/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=rZnS8SJiWJM&list=PLEHU
6P-ZzuQsqj0IQbMx1PVrb0-SQIkEq&index=6&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=Q7_RkFcLiIE&feature=you
tu.be
https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/28122
2632930741/
https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/27929
0770091211/
https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/32850
6098145115/
https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/15137
10605493644/
https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/34124
5933685087/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=662312247751592
&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/CMRUW/videos/33537365778210
8/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

97

98

99
100

101

102

103
113
118

Etnoregionalizm jako
mobilizacja europejskich
narodów zależnych.
Perspektywa
porównawcza
Merkel kontra Putin.
Osobowości w polityce
międzynarodowej
Prawda czy fałsz? Fake
newsy atakują
Czy Trump to wyjątek? O
emocjach w stosunkach
międzynarodowych
Co mnie obchodzi, o co
chodzi sędziom? - ja i
wymiar sprawiedliwości
Samotność prawnika - o
ciężarze decyzji
podejmowanych przez
prokuratora i sędziego
Polacy i mowa nienawiści
Fortyfikacje Kamieńca
Podolskiego
Smart fluid - you can do
it

https://www.facebook.com/uczelniavistula/videos/244724105
5568598/

https://www.facebook.com/uczelniavistula/videos/325210362
076997/
https://www.facebook.com/uczelniavistula/videos/248792633
144235/
https://www.facebook.com/uczelniavistula/videos/368189194
313397/
https://www.facebook.com/173895439323522/videos/334759
921073842
https://www.facebook.com/sedziowie/videos/6568843052460
56/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/3578713942147
999/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos
https://www.youtube.com/watch?v=4BfnOzFhg0M&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=50SII7O0tSQ&feature=yo
utu.be

Wieczór z nauką
Nr
126

127

128
129

133

Temat i link do
opisu
Irlandii zawiłe
drogi do
niepodległości
Byli kowale, byli…
− romscy kowale
na Spiszu
Czy istnieje idealna
dieta?
Czy warto
spożywać żywność
probiotyczną i
synbiotyczną?
Użyteczne
nieużytki

Link do wydarzenia
https://www.youtube.com/watch?v=z8yQ1LlH4jg&feature=emb_log
o
https://www.facebook.com/CMRUW/videos/1249536028778249/?_
_so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.youtube.com/watch?v=A9aM0g2zsV4
https://www.youtube.com/watch?v=oltJ7F8viFk

https://www.youtube.com/watch?v=BMRIuu_GaE&feature=youtu.be

Spotkania weekendowe
Nr

Temat i link do opisu

Link do wydarzenia

135

142
143
146
155

156

157

158
160
164
166
173

176

182
183

185

196

Nieznane zgrupowanie,
czyli społeczne
wciornastki,
bawełnicowate i
chrząszcze ambrozjowe
Ale kwas! - czyli jak
pracować z DNA
Jak sterować mózgiem,
by zmieniać zachowanie
Rok nietoperza –
nietoperz roku
Amatorskie pomiary
parametrów
atmosferycznych
O obrotach w miodzie,
czyli jak pływają bakterie
i algi?
EUREKA: co badaliśmy
podczas wielkiego
eksperymentu
geofizycznego EUREC4A?
Wyznaczanie liczby π za
pomocą zderzeń
Technologie kwantowe
AD 2020
Wielkie wodne detektory
nautrin
Ciemna strona
Wszechświata
Skryba też człowiek –
zachwycające
niedoskonałości
manuskryptów
Czy średniowieczni święci
lubili zwierzęta? O
irlandzkich mnichach i ich
pupilach
Literatura po Einsteinie
Msza na grzbiecie
wieloryba i Judasz na
urlopie, czyli niezwykła
wyprawa św. Brendana
Żeglarza
Lingwistyka
komputerowa i sztuczna
inteligencja w
tłumaczeniu
Władysław Łokietek Odnowiciel Królestwa
we współczesnej

https://www.youtube.com/watch?v=pFgLcm1R0i4&feature=yo
utu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Eis40Iqmi1g&feature=you
tu.be
https://www.facebook.com/Popularyzacja/videos/7019849837
32090/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.youtube.com/watch?v=K5p2dYfuZ74
https://www.youtube.com/watch?v=2KYMQo88rak&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MkMBT30uuzg&feature=
youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uVXQcOBQLwQ&feature=
youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LKUTgtKWVak&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ka4dCl5q7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q4HJGYm6lHA&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_oMfeke2P7M&feature=
youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6GwisomSQyk&feature=e
mb_logo

https://youtu.be/OFRZBdbYzyg

https://youtu.be/WxF4vqlOmhY
https://youtu.be/w4N0GaIjjrY

https://www.youtube.com/watch?v=X74J1yfWKg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qS8M6cX3rG8&feature=y
outu.be

literaturze pięknej
201

202
204
205
206

208

210

211
214

215

217
221

225

234

Co i jak testują
(matematyczni)
statystycy?
Testy grupowe
Jak i po co modelować
pandemię COVID-19?
Nieskończoność
nieskończoności
Twierdzenie o pełności,
czyli dlaczego każdy
niesprzeczny system
aksjomatów ma model
Od nieskończenie wielu
liczb do nieskończenie
wielu światów. O
nierozstrzygalności w
teorii zbiorów
Smog. Jak
zanieczyszczenie
powietrza wpływa na
nasze zdrowie
To straszne GMO
Populizm penalny zmiany w prawie karnym
jako sposób na
przypodobanie się
obywatelom
Epidemie i
nowoczesność: jak
choroby zakaźne
kształtują globalne
społeczeństwo
„Duchy” kapitalizmu
Biopolityka w czasach
pandemii – co Foucault,
Schmitt i Agamben
mieliby nam dziś do
powiedzenia?
„Jesteś wart tyle, ile za to
zapłacę”: ideologia
autonomii artystycznej i
wyzysk młodych
twórców
Między cyrkulacją a
osiedleniem. Projekty
migracyjne a sytuacja
ekonomiczna imigrantów
w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=H3ESObcM6oE&feature=
youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nTsdVRq2mk&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6nRTZN5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zWRHTp7bWE0&feature=
youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XI9hHDgJ0LA&feature=yo
utu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Z_6iptuPr0w&feature=yo
utu.be

http://www.imdik.pan.pl/pliki_www/pub/K_Kaczynska.mp4

http://www.imdik.pan.pl/pliki_www/pub/D_Sulejczak.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=rkGQP5PjAlM&feature=y
outu.be

https://www.youtube.com/watch?v=DynpV_N4ChE

https://www.youtube.com/watch?v=ssvBxNNGg6s
https://www.youtube.com/watch?v=FQnwH5kQM2o

https://www.youtube.com/watch?v=xhA5ZjAc7Qg

https://www.facebook.com/1839180392761801/videos/26850
81851765818

247

O projekcie Ludzie z
fabryki porcelany

https://www.youtube.com/watch?v=pnUZRIgmZRk&feature=y
outu.be

