2022

Wianki

Noc Świętojańska

w Bibliotece Głównej SGGW
czwartek

23.06.22
18:00-22:00

Czytelnia Dydaktyczna:
czytanie ballad i romansów

oraz romantycznych wierszy

Warsztaty z plecenia
wianków

Sala konferencyjna:
cykl wykładów o charakterze
popularnonaukowym
z udziałem naukowców

Muzeum SGGW:
Misteria Przyrody
wystawa prac artystycznych
prof. dr. hab. Tomasza Motyla

Premiera nowego cyklu
"Zielnik"
Horiteka, czyli biblioteczne spotkania
z ogrodem we wnętrzach Muzeum SGGW
dr hab. inż. Ewa Zaraś przybliży zioła
z cymelium wydaneugo w roku 1613

i wiele niespodzianek...

Transmisja online na kanale SGGW Nauka/Science.
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23 czerwca w Wigilię św. Jana w noc świętojańską
w Bibliotece Głównej SGGW odbędą się
“Wianki 2022 – Noc Świętojańska w BG SGGW”.
Ideą wydarzenia jest połączenie nauki i romantyzmu.
Przed nami warsztaty, panele, spotkania, a wydarzeniu
towarzyszyć będzie wystawa “Misteria przyrody” - prace
artystyczne
prof. dr. hab. Tomasza Motyla w Muzeum SGGW.
Zapraszamy do naszych - specjalnie na ten wieczór odmienionych wnętrz. Zgodnie z duchem tego święta będzie
dużo pięknych aranżacji kwiatowych, dzięki którym zapanuje
romantyczna atmosfera.
Wianki odbędą się w godzinach 18.00 - 22.00

Program wydarzenia:
Czytanie ballad i romansów oraz romantycznych wierszy
przez Rektorów, Naukowców i Studentów
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Cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym
z udziałem naukowców:
dr inż. Ewa Puchalska: Owadzie zaloty - od romantyzmu po pragmatyzm. Katedra Ochrony Roślin
prof. dr hab. Krzysztof Dołowy: Szkiełko i oko silniej mówi do mnie, niż czucie i wiara poety. Katedra
Fizyki i Biofizyki
prof. dr hab. Marcin Filipecki: Wianek widziany przez „szkiełko i oko, czyli jak dzięki kwiatom odkryto
geny i jak geny rządzą powstawaniem kwiatów. Katedra Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin
dr Iwona Błaszczak: “Ogień zapalimy, wianki z wodą puścimy, kwiat odnajdziemy” - obrzędy
i zwyczaje Nocy Świętojańskiej. Katedra Pedagogiki
dr hab. Agata Jędrzejuk: Świat roślin w obrzędowości świętojańskiej. Profesor Uczelni, Katedra
Ochrony Środowiska i Dendrologii
mgr inż. Szczepan Kopeć: Magiczny świat roślin – poczarujmy w XXI w. Katedra Użytkowania Lasu
dr hab. Olga Kosakowska: Zioła Nocy Świętojańskiej, czyli kilka słów o roślinach obrzędowych. Katedra
Roślin Warzywnych i Leczniczych
dr hab. inż. Dawid Olewnicki: Romantyzm i wino - krótka historia wielowiekowej koegzystencji.
Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa
Premiera nowego cyklu filmowego Horiteka, czyli biblioteczne spotkania z ogrodem
we wnętrzach Muzeum SGGW - dr hab. inż. Ewa Zaraś przybliży zioła z cymelium wydanego
roku 1613 (Zielnik Herbarzem z języka łacińskiego zowią...)
Warsztaty z plecenia wianków
Wystawa “Misteria przyrody” - prace artystyczne prof. dr. hab. Tomasza Motyla
w Muzeum SGGW
Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale SGGW Nauka/Science przez SGGW TV.

