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18. stycznia | w Szkole Wy
ższej
Prawda czy fałsz!? Jak po
wstaje świat wirtualny?
Kathrin Folwerk, Haus der Co
mputerspiele, Leipzig
1. lutego | w Domu Humb
old
Ty też posiadasz swoje pra ta
wa – UNICEF a prawa dzieck
a
Constanze Zöllter, UNICEF
Görlitz
15. marca | w Domu Humb
oldta
Życie wilków w Łużycac
h Górnych?
Maria Jähde & Paul Lippitsch
, Se
für Naturkunde Görlitz, Mamm nckenberg Museum
alogie
5. kwietnia | w Domu Hu
mboldta
Jak reklama wpływa na
to, że czegoś bardzo pragn
ę?
Iris Fleischer, Senior Communi
cation Consultant,
Carat Deutschland GmbH
17. maja | w Szkole Wyższ
ej
W przyszłości będą auta ele
ktryczne – wykład na tem
at
mobilności elektrycznej
Prof. Dr. Tino Schütte, Hochs
chule Zittau/Görlitz, Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
und Wirtschaftsingenieurwe
sen
7. czerwca | w Szkole Wy
ższej
Podróż w kosmosie bohater
ów komiksów
Prof. Dr. Manfred Jödecke,
Hochschule Zittau/Görlitz,
Fakultät Sozialwissenschaften
Zajęcia rozpoczynają się o god
z. 16.00 i trwają do około god
z. 16.45.
Proszę zwrócić uwagę, że wyk
łady będą odbywać się w dwó
ch różnych miejscach:
Muzeum Przyrodnicze im.
Sen
Humboldthaus, Platz des 17. ckenberga w Görlitz
Juni, Görlitz
Wyższa Szkoła Zittau/Gö
rlitz
Hermann-Heitkamp-Haus, Fur
tstraße 2, Görlitz

