
 
Listopad 2017 

  
Polska 

Bibliografia 
Naukowa 

Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem pracownika 
jest sprawdzenie poprawności danych bibliograficznych 
znajdujących się w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz 
wprowadzanie nowych publikacji (wraz z objętością 
w arkuszach wydawniczych/zakresem stron). 

 
 

Konkursy NCN 
 
 

 
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy (nabór wniosków będzie 
prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF): 
 

OPUS 14 – konkurs o charakterze ogólnym, w którym o finansowanie 
może ubiegać się niemal każdy naukowiec. Jest to konkurs na projekty 
badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.  

 
PRELUDIUM 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego 
doktora.  

 
          DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez 
          zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. 

 
MINIATURA – konkurs na pojedyncze działania naukowe. Nabór 
wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 roku 
w systemie elektronicznym OSF. 

 
 

Warsztaty 
w NCN 

 
Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi 
przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Zob. 
szczegóły [link] 

 
Programy 

Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej  

 
Do 8 stycznia 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji 
konkursu Monografie, którego organizatorem jest FNP. Celem 
konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, orygi-

nalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych. Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony 

https://pbn.nauka.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-04-warsztaty-dla-wnioskodawcow


jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych 
posiedzeniach Rady Wydawniczej. 
Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 

 
Konferencje, 

spotkania 
Wydziałowe 

 
Z inicjatywy Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi 
Instytucjami Kultury WDIB odbędzie się spotkanie z Panem 
Bogdanem Białkiem, redaktorem naczelnym pisma „Charaktery”, 
prezesem Stowarzyszenia im. J. Karskiego. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych Studentów i Pracowników 
Wydziału 17 listopada o godzinie 15:00, do sali 318 budynku 
Wydziału przy Nowym Świecie 69. 

 
 

Katedra Książki i Historii Mediów WDIB zaprasza w 
dn. 8-9 maja 2018 r. na Międzynarodową 
konferencję naukową z okazji stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości „Książka, prasa, radio, 

film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. 
 
 

W dniach 14–15 czerwca 2018 roku Wydział Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii UW zorganizuje 
Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania 
Mediami (European Media Management Association – 
emma). Termin składania propozycji wystąpień oraz 
sesji posterowych upływa 15.01.2018 roku. 

 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
15 grudnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
odbędzie się konferencja „Gatunek w sieci. Cele i problemy genologii 
internetowej”. 
 
13 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa dla 
Doktorantów „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-
empiryczne”. Rejestracja otwarta do dnia 05.01.2018 r.   
 
W dniach 18-19 stycznia 2018 r. w Międzynarodowym Centrum 
Konferencyjnym Krzyżowa odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja 
Interdyscyplinarna „Eureka”. 
 
6-7 marca 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Oblicza Postpamięci 3 
– Kody i Języki // Faces of Postmemory 3 – Codes and Languages”. 
Organizatorzy: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
 
25–27 września 2018, Szczecin – Ogólnopolska konferencja naukowa „Oficjalna 
prasa w Polsce 1944–1989” (zgłoszenia do 1 stycznia 2018) 
 
 

http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=285
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=285
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1311-wdib-uw-organizatorem-kongresu-europejskiego-stowarzyszenia-zarzadzania-mediami-w-2018-roku
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1311-wdib-uw-organizatorem-kongresu-europejskiego-stowarzyszenia-zarzadzania-mediami-w-2018-roku
http://unikonferencje.pl/konferencja/8155-gatunek-w-sieci-cele-i-problemy-genologii-internetowej
http://unikonferencje.pl/konferencja/8155-gatunek-w-sieci-cele-i-problemy-genologii-internetowej
http://unikonferencje.pl/konferencja/7851-dla-doktoranta-przygotowanie-rozprawy-doktorskiej-aspekty-teoretyczno-empiryczne
http://unikonferencje.pl/konferencja/7851-dla-doktoranta-przygotowanie-rozprawy-doktorskiej-aspekty-teoretyczno-empiryczne
http://unikonferencje.pl/konferencja/8064-ogolnopolska-konferencja-interdyscyplinarna-eureka-2018
http://www.kul.pl/files/1404/op3_zaproszenie.pdf
http://www.kul.pl/files/1404/op3_zaproszenie.pdf
https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40899,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Oficjalna-prasa-w-Polsce-194419.html
https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40899,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Oficjalna-prasa-w-Polsce-194419.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter),  
tel. (22) 55 20 237 

 
prof. dr hab. Marek Jabłonowski 
Prodziekan ds. badań naukowych  
i współpracy  
m.jablonowski@uw.edu.pl 

mgr Lilia Ziemczonok 
Specjalista  
 
badania.wdib@uw.edu.pl 

 

 
Publikacje 

Nowa pozycja wydawnicza – książka Inkunabuły zawierające 
treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji 
społecznej i naukowej w dawnej Polsce autorstwa dr hab. 
Piotra Tafiłowskiego – adiunkta WDIB UW 
 

 
 

 
 Nowa książka w serii NAUKA - DYDAKTYKA – PRAKTYKA. 

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, redaktorzy: 
prof. Elżbieta Barbara Zybert, dr Anna Mierzecka 
 
 
 
 
 
 

 
 Laboratorium Reportażu. Metoda - praktyka - wizja, pod 

redakcją naukową dr. Ivana Dimitrijevica  
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