KLUB FESTIWALOWY: USA OD PODSTAW

prof. dr hab. Urszula Jarecka

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Hollywood
Wtorek, 20.09.2010
Godz. 17:00 - 18:30
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Al. Niepodleglości 22, III piętro, Sala 317

Hollywood jest synonimem amerykańskiego blichtru, sukcesu, bogactwa.
Stanowi punkt odniesienia dla produkcji filmowych na całym świecie.
Jednakże Hollywood to nie tylko wielkie gwiazdy, wielkie budżety, wielkie
tytuły. To także miejsce pełne dramatów, klęsk i paradoksów.
Prezentacja, ujmując "fabrykę snów" w perspektywie historycznej, ukaże
najciekawsze z tych paradoksów. Następnie przejdziemy do dyskusji, w
której zastanowimy się nad przyszłością Hollywood.

KLUB FESTIWALOWY: USA OD PODSTAW

Dyskusja panelowa:
Czy studia w USA to tylko Harvard?
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o szkolnictwie wyższym
w USA
Zaproszeni uczestnicy i uczestniczki i panelu: mgr Aleksandra Augustyniak, mgr Cain Elliott,
dr Krystyna Mazur, dr Jacek Romaniuk
Prowadzenie: mgr Michał Goszczyński
Środa, 21.09.2010
Godz. 17:00 - 18:30
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Al. Niepodleglości 22, III piętro, Sala 317

Jak łatwo Polakom podjąć studia w USA? Czy uczelnie takie jak Harvard to mniejszość czy
większość w szkolnictwie wyższym USA? Czym różnią się uniwersytety w Polsce od tych w
USA? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź w czasie dyskusji z osobami, które
miały okazję odbyć studia w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja będzie poprzedzona wstępem
skoncentrowanym w około przedstawienia charakterystyki amerykańskiego systemu szkolnictwa
wyższego i źródeł informacji dla przyszłych studentów.
Na spotkaniu będzie obecna Pani Aleksandra Augustyniak – Doradca ds. Studiów w USA
Fundacji Fulbrighta, od której po wykładzie można będzie uzyskać materiały informacyjne na
temat studiów w USA.

KLUB FESTIWALOWY: USA OD PODSTAW

prof. dr hab. Bohdan Szklarski

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o prezydencie USA
Czwartek, 22.09.2010
Godz. 17:00 - 18:30
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Al. Niepodleglości 22, III piętro, Sala 317

Tego o Prezydentach nie wiedzą nawet Amerykanie: czy wiecie, że wielcy przeciwnicy John
Kennedy i Richard Nixon kiedyś jechali w tym samym przedziale sleepingiem? Czy wiecie, że
John Q. Adams lubił pływać rankiem nago w Potomacu, a Harry Truman grał w pokera z
kolegami, gdy dowiedział sie, że został prezydentem? Czy wiecie, że Thomas Jefferson i John
Adams zmarli tego samego dnia, a była to 50 rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości? A
że Theodore Roosevelt został postrzelony lecz mimo to przemawiał do tłumu jeszcze przez
półtorej godziny; że George W. Bush został wybrany większością zaledwie 536 głosów; że rząd
Warrena Hardinga był tak skorumpowany, że jego Minister Spraw Wewnętrznych wylądował w
więzieniu? To są drobiazgi, ale jakie ciekawe. Dzięki nim lepiej potrafimy zrozumieć, jak działa
najpotężniejszy urząd na świecie. Amerykańska prezydentura to coś znacznie więcej niż urząd.
Amerykańscy prezydenci to kolorowe osobowości. Przyjdźcie posłuchać o mało znanych
zakamarkach polityki w Białym Domu.

