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Akademia Medyczna im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie 
 Alergie. Jak je rozpoznać i leczyć? 

Analiza wody 
Chromatografia - proste rozdzielanie skomplikowanych mieszanin substancji 
Ćwiczenia z chemii nieorganicznej (analiza jakościowa wybranych jonów) 
Komórki ratujące życie - teraźniejszość i przyszłość 
Lekooporność drobnoustrojów wczoraj i dziś 
Mój kolega z klasy ma raka 
Nauka czy może sztuka? Czyli jak "projektuje" się współczesne leki? 
Norma i wariant w anatomii. Anatomia w medycynie i życiu codziennym 
Nowotwory u dzieci wyzwaniem XXI wieku 
Opracowanie naturalnego leku do leczenia popromiennych chorób skóry 
Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków biologicznie aktywnych w ekstraktach roślinnych metodą chromatografii cieczowej 
Pasożyty są wśród nas 
Skutki nieprawidłowego odżywiania się ze szczególnym uwzględnieniem problemu anoreksji u młodzieży 
Zioła i ziółka lecznicze i trujące 
Zioła i ziółka lecznicze i trujące 
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 Znaczenie prawidłowego żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 

Akademia Rolnicza 
 Badanie na włośnie jako podstawa jakości zdrowotnej mięsa i jego przetworów 

Biogeochemia środowiska studenckiego 
Biotechnologie w rozrodzie zwierząt - stan obecny i perspektywy 
Ekologiczny aspekt uprawy ziemniaka na Lubelszczyźnie 
Historyczne i współczesne problemy antropogenicznego przekształcania środowiska przyrodniczego 
Komputerowe wspomaganie prognozowania cen produktów rolnych 
Możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych i hodowlanych w doskonaleniu roślin zbożowych oraz motylkowatych 
Ocena leczenia zachowawczego paradontopatii u psów we współpracy z właścicielem 
Perspektywy uprawy pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na Lubelszczyźnie 
Pies rodzinny - wybrane aspekty użytkowania 
Plonowanie oraz jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego 
Siarka - zagrożenie czy pierwiastek niedoborowy? 
Ślazowiec pensylwański - gatunek energetyczny 
Walory gospodarcze i przyrodnicze zbiorowisk trawiastych 
Wartość tuczna i rzeźna świniodzików 
Wpływ niedoboru cynku miedzi na wybrane parametry odporności nieswoistej u bydła chorego na trychofitozę 
Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem na wzrost, rozwój i plonowanie niektórych roślin uprawnych 
Wykorzystanie metod immunohistochemicznych w diagnostyce chorób nowotworowych zwierząt 
Zastosowanie midazolamu i ksylazyny do krótkotrwałych znieczuleń u psów 
Zespół skórno-naczyniówkowy u psów 
Zobaczyć świat w ziarenku piasku 

Archiwum Państwowe w Lublinie 
 Poznaj historię swojej rodziny i małej ojczyzny 

Gazeta Wyborcza 
 Czytam, bo chcę wiedzieć i uczestniczyć 

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 
 Analiza obraz 
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 Internet w glebie oraz inne elementy nowoczesnego systemu monitorowania parametrów fizycznych i chemicznych gleby 
Mechanika materiałów sypkich 
Rola tlenu w środowisku przyrodniczym 
Światłowody w glebie 
Termografia - metoda kontroli warunków wzrostu roślin oraz jakości nasion i owoców 
Właściwości filtracyjne gleby. Analiza składu granulometrycznego metodą Bouyoucosa w modyfikacji Cassagrande'a i Prószyńskiego 
Zastosowanie dyfrakcji światła laserowego do określania wielkości cząstek oraz ich potencjału elektrokinetycznego 

Instytut Medycyny Wsi 
 Choroby odzwierzęce - jak się przed nimi ustrzec? 

Czy z alergią można żyć? 
Czysta (nieskażona) gleba warunkiem zdrowej żywności 
Metodyka badań hałasu występującego w środowisku pracy. Metody określania wielkości ubytków słuchu spowodowanych działaniem 
hałasu 
Mity i fakty w przekonaniach o chorobie Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych 
Mity i fakty w przekonaniach o chorobie Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych 
Pomoc dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego - zagrożeniem dla zdrowia czy szansą wszechstronnego rozwoju? 
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych 
Profilaktyka i zapobieganie osteoporozie 
Przyczyny bólów kręgosłupa i współczesne metody ich leczenia 
Rak piersi i zmiany łagodne sutka 
Rozpowszechnienie i charakterystyka choroby Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
 Demonstracja łanowych doświadczeń polowych roślin rolniczych i energetycznych 

Naturalne substancje roślinne i ich znaczenie 
Nie z każdej mąki będzie chleb 
Planowanie nawożenia w gospodarstwach rolnych 
Praca puławskiej stacji meteorologicznej oraz informatyczna rola światła w świecie roślin 
Prezentacja zróżnicowanych morfologicznie gatunków i odmian roślin pastewnych oraz nowoczesnej aparatury badawczej 
umożliwiającej wykonywanie pomiarów bez ingerencji w organizm rośliny 
System wspomagania decyzji dla integrowanej ochrony zbóż i ziemniaka 
Uzyskiwanie sadzonek chmielu wolnych od chorób wirusowych i wiroida utajonego 
Zastosowanie nowoczesnej aparatury pomiarowej do badania stanu fizjologicznego roślin 
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 Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP) 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 American Jury Trial - Skrzetuski stabbed Bohun - Accident or Crime? Pokazowy proces amerykański - Skrzetuski pchnął nożem 

Bohuna - przypadek czy zbrodnia? 
Badania sondażowe-wierzyć czy nie wierzyć? 
Biblia uboga czy komiks? O prawdziwym znaczeniu pojęcia Biblia pauperum w średniowieczu 
Co to jest szabat? W kręgu pisarzy polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego 
Czy życie na Ziemi powstało w kałuży? O niektórych współczesnych koncepcjach pochodzenia życia 
Drożdże - piwo...i biologia molekularna - Saccharomyces cerevisiae, jako doskonały model badawczy w biologii molekularnej 
Filologia klasyczna dziś: Spotkanie nowoczesności ze starożytnością 
Filozofia w kawiarni: między dietetyką a metafizyką 
Historia nauki na znaczkach pocztowych 
Jak być gminą przyjazną środowisku - warsztaty 
Jak wypełnić swoje życie sensem? 
Kara śmierci czy dożywocie? 
Kochać, ale jak? Sposoby wyrażania miłości? 
Kod Leonarda da Vinci i zakon templariuszy 
Lublin. Mała ojczyzna - mała Europa 
Moralna ocena pornografii - czyli porozmawiajmy o tym bez uprzedzeń 
O Japonii, Japończykach i nauczaniu języka polskiego w Tokijskim Uniwersytecie Języków Obcych (Tokyo Daikokugo Daigaku) 
Oswojona niemoc. Jak żyć sensownie w chorobie - cierpieniu? 
Po co nam samorząd? 
Pokolenie Jana Pawła II. Tajemnica pewnej przyjaźni 
Połączyć teorię z praktyką - czyli co może dla Ciebie zrobić architekt krajobrazu! 
Sprawdź, czy jesteś już "zielony" 
Szczur - popularne zwierzę w badaniach naukowych 
Twoja nowa, interesująca twarz - warsztaty rzeźby w glinie 
Twórcze rozwiązywanie konfliktów - Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy? 
Wytańczyć siebie - warsztaty z choreoterapii 
Zaprojektuj z nami swój ogród - zasady projektowania - prezentacja 
Zastosowanie elektrochemii do wykonywania atrakcyjnych przedmiotów codziennego użytku oraz elementów specjalistycznych 
(soczewki promieniowania rentgenowskiego) - pokazy chemiczne 
Zobacz swoje DNA - podstawy diagnostyki molekularnej 
Zrozumieć literaturę, zrozumieć świat. Między instrumentalizacją a interpretacją 
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Muzeum Lubelskie w Lublinie 
 Od lnu do brokatu 

Politechnika Lubelska 
 Analogie między układami elektrycznymi, układami hydraulicznymi oraz układami hydrauliczno cieplnymi - możliwość stosowania 

ogrzewczej wersji prawa Ohma 
Edukacja dla zrównoważonego rozwój 
Filtr do wody z pływającym uziarnieniem 
Gospodarka odpadami komunalnymi 
Jak hartowała się stal? 
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 
Mechanizm pracy konstrukcji z betonu 
Model sterowania oświetleniem elektrycznym 
Oftalkometia i jej zasady i przewidywane reperkusje 
Pomiary zawartości wody w materiałach budowlanych. Technika pomiarowa TDR 
Sterowanie maszynami CNC - skrawającymi i robota 
Symulacje numeryczne rozprzestrzeniania gazowych zanieczyszczeń w powietrzu 
Technika światłowodowa 
Techniki plazmowe, nadprzewodnikowe i kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych 
Trial 4x4 Politechnika Lubelska 2005 
Wszystko kleimy 
Wyładowania elektryczne w dielektrykach gazowych 
Wystawa pojazdów terenowych 

Radio LUBLIN 
 Radio - wczoraj i dziś 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 Aktywne słuchanie muzyki 

Autor i jego książka "Starożytna Polska - w okresie od III w. przed Chrystusem do schyłku starożytności" 
Biblioteki wirtualne - filar społeczeństwa informacyjnego 
Ceramika artystyczna - metody kształtowania i zdobienia 
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 Co ma piernik do wiatraka? - warsztaty kreatywności 
Cyklotron jako przykład akceleratora cząstek naładowanych 
Daktyloskopia 
Dwaj panowie z legendy: Jerzy Giedroyć, Jan Nowak-Jeziorański 
Ekspozycje mediów i materiałów medialnych 
Festiwal doświadczeń z fizyki 
Flamenco - mowa rytmów 
Horyzont 
Jak drzemka przy muzyce może pomóc w uczeniu się... 
Jaskinia platońska 
Kultura paryska. Twórcy-Dzieło-Recepcja. W 5. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia 
Koncert jazzowy 
Konkurs giełdowy 
Kultura i historia Żydów w Polsce - pismo i język 
Kulturowy kocioł u schyłku okresu rzymskiego. Czyli Goci, Wandalowie, Celtowie, Bastarnowie i Bóg jeden wie, kto tam jeszcze... 
Magia obrazu 
Meno o lasce, laska o menie, czyli płeć w języku młodzieży szkolnej  
Mózg kobiety i mężczyzny 
Muzyka ilustracyjna i taneczna 
Nauki dawne i niedawne. Ekspozycja interaktywna. Wystawa przeniesiona z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaaranżowana w 
sali Muzeum UMCS 
Negocjacje w biznesie 
Odkrywanie wspólnie z rodzicami świata wiedzy w zabawie, doświadczeniach i pracy 
Odtwarzanie wypadków samochodowych 
Oko mikroskopu - poznaj swoje komórki 
Poezja jako źródło inspiracji w budowaniu świata dźwięków 
Pogadaj z autorem - czyli w jaki sposób powstawała książka "Starożytna Polska - w okresie od III w. przed Chrystusem do schyłku 
starożytności 
Pokazy z chemii nieorganicznej czyli to co w chemii najciekawsze 
Pragmatyczne aspekty humoru 
Prezentacja uzbrojenia legionów rzymskich 
Prognozowanie pogody - przeszłość i teraźniejszość 
Promieniotwórczy gaz - radon w środowisku człowieka 
Roma rediviva - podróż do Starożytnego Rzymu 
Rozwój i działanie mózgu społecznego 
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 Salon twórczości - rozwijanie kreatywnego myślenia w zabawie 
Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM) 
Sposoby lokowania oszczędności 
Swój, obcy, inny - komunikacja międzykulturowa 
Tajemnice tęczy 
Tango argentyńskie 
Tango argentyńskie 
Tło promieniotwórcze środowiska, pomiary dawek promieniowania 
Tworzenie ankiety internetowej - warsztaty 
Twórcza aktywność muzyczna - w teorii i praktyce 
Ukryty internet, mapy neuronowe, wyszukiwarki internetowe - problemy i tendencje nawigacji w internecie 
W królestwie zwierząt 
Wariograf - prezentacja budowy, działania urządzenia, sposobu jego wykorzystania z uwzględnieniem podstawowych technik 
badawczych 
Warsztaty dziennikarskie i public relations 
Wieczorne obserwacje astronomiczne 
Wirusy, a komórki prawidłowe i nowotworowe człowieka 
Właściwości układów koloidalnych 
Zarządzanie czasem, informacją i wiedzą 
Zostań Sherlockiem Holmesem 
Zrozumieć drugiego człowieka - być empatycznym 
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