Źródła ilustracji do wykładu „Ewolucja – na styku biologii, nauk
społecznych i kultury”, dr Mateusz Hohol
Slajd „Prekursorzy ewolucyjnego spojrzenia na świat” – źródło obrazów: Wikipedia
Slajd z diagramem graficznym – piramidą – oprac. dr Mateusz Hohol na podstawie
szablonów MS Office
Slajd z cytatem z książki Daniela Dennetta, Darwin’s dangerous idea – źródło
obrazów: https://www.atlassociety.org/
Slajd „Karol Darwin (1809-1882)” – źródło: English Herritage / BEW (otwarty dostęp),
zdjęcie dra Mateusza Hohola
Slajd „Co chciał wyjaśnić Darwin?” - źródło: szablony MS Office
Slajd z okładkami publikacji Darwina – źródło oryginałów stron tytułowych: Wikipedia,
źródło współczesnych okładek: Wydawnictwo UW (2013), Biblioteka Analiz (2009)
Slajd „Warunki działania doboru naturalnego” – źródło: University of California
Museum of Paleontology's Understanding Evolution (http://evolution.berkeley.edu);
otwarty dostęp
Slajd “Mutacje a dobór naturalny” – źródło: http://www.simpsonstreetfreepress.org
Slajd „Teoria integrująca biologię” – źródło grafiki: iStock, źródło cytatu: Wikipedia
Slajd „Psychologia ewolucyjna” – źródło okładki: Google Books, cytaty za:
Pawłowski, B., & Danel, D. (2009). Psychologia ewolucyjna - nauka o adaptacjach i
ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu. Kosmos, 58 (3–4), 573–583.
Slajd „Interdyscyplinarne badania nad naturą i zachowaniami człowieka” – źródła
okładek: Google Books.
Slajd „Ewolucjonizm w naukach społecznych: teorie Roberta Triversa” - Źródło
zdjęcia: https://alchetron.com (Free social encyclopedia), Źródło okładki: Google
Books.
Slajd „Teoria memetyczno-genetycznej koewolucji” – źródło zdjęcia: Wikipedia,
źródła okładek: Google Books.
Slajd „What could possibly go wrong?” – źródło: stupidest.com –
Facebook/unusually.stupid
Slajd o Nagrodzie Darwina – źródło grafiki: Wikipedia
Slajd „Ewolucja i malarstwo: Gabriel von Max (1840-1915)” – źródło reprodukcji:
Wikipedia
Slajd „Ewolucja w literaturze i na ekranie” – źródło okładki „Summa Technologiae”:
lubimyczytac.pl, źródło okładki książki „Wyspa doktora Moreau” - Wikipedia, źródło

plakatu z filmu „Ewolucja planety małp” – Filmweb, źródło kadru z filmu „Matrix” newonce.net
Slajd „Serial Gwiezdne Wrota (oryginalny film Roland Emmerich, 1994)” – źródło
grafiki: https://stargate.fandom.com, źródło plakatu z filmu „Gwiezdne wrota” –
Filmweb
Slajd „Prof. Dominika Oramus (UW)” – źródło: Copernicus Center Press
Slajd „Spory ideologiczne: Inteligentny projekt” – źródło okładek książek: Google
Books, źródło okładki czasopisma „Fronda” – lubimyczytac.pl, źródło grafiki:
https://redeemedcamp.org/monkeying-around-darwin/
Slajd z czarno-białą fotografią przedstawiającą ludzi zebranych przy stoisku księgarni
– źródło: https://ehistory.osu.edu/
Slajd „Darwin przed sądem” – źródło grafiki: www.atticacsd.org
Slajd „Celowość, przypadek i błąd manicheistyczny” – źródło okładki książki „Filozofia
przypadku”: Copernicus Center Press, źródło zdjęcia: temi.pl, źródło reprodukcji:
Wikipedia.
Slajd „Mity ewolucyjne” – źródło: Wikipedia.

