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Ze sprawozdania 

za 2017 rok 
Do 19 stycznia 2018 roku pracownicy WDIB przygo-
towywali Sprawozdanie z działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej w 2017 r. 
 
Wyniki są następujące: 

publikacje w czasopismach z listy A: 2 
publikacje w czasopismach z listy B: 51 
publikacje w czasopismach z listy C: 2 
publikacje w języku innym niż polski, zamieszczone w zagranicznym 

czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism A, B, C: 2 
autorskie monografie naukowe: 15 
monografie naukowe, których redaktorami są pracownicy WDIB: 14 
rozdziały w monografiach: 82 
udział w zagranicznych konferencjach naukowych: 36 
udział w krajowych konferencjach naukowych: 169 
wyjazdy zagraniczne poza konferencjami: 42 

 
Nowy Regulamin 

DSM 
 

 

Uprzejmie informujemy, że został przyjety nowy „Regulamin 
podziału środków finansowych przyznanych na prowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich na WDIB”. Termin 
składania wniosków o przyznanie środków finansowych 
upływa 1 marca 2018 roku.  
 

Narodowy 
Program Rozwoju 

Humanistyki 

MNiSW w terminie do 28 lutego 2018 r. prowadzi nabór 
wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe w nastę-
pujących obszarach:  Dziedzictwo kulturowe, językowe 
i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym; 
 Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku; 

 Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych 
i bibliograficznych;  Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych 
autorów [link].  
 

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWDiB/Lists/Dziennik/Attachments/254/DWDiB.2018.2.ZD.pdf
http://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html


Stypendia dla 
wybitnych 
młodych 

naukowców 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
wybitnych młodych naukowców  
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1801), 31 marca 2018 roku upływa termin 
składania wniosków o stypendia naukowe dla 

wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych. 
 

DUN   
Działalność 

upowszechniająca 
naukę 

Uprzejmie informujemy, że zostało ogłoszone rozpo-
rządzenie MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na działalność 
upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166). 

 
Komunikat MNiSW w sprawie przywrócenia finansowania czasopism 
i monografii naukowych w ramach DUN [więcej] 
 

Konkursy NCN 
 
 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy (nabór wniosków będzie 
prowadzony do 15 marca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF): 

 
ETIUDA 6 – w konkursie ETIUDA 6 młodzi 
badacze będą mogli otrzymać stypendium 
w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 

6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym 
zagranicznym ośrodku naukowym.  

 
SONATINA 2 – przeznaczona jest dla osób 
mających stopień naukowy doktora, które 
uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem 

złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma 
na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach 
naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego 
beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybra-
nej przez siebie instytucji.  
 

UWERTURA 2 – dzięki konkursowi 
UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć 
staż w zagranicznych zespołach realizują-
cych granty Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji 
międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakoń-
czeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant 
ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja 
będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej.  

 
Konkurs FNP 

 
Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać prace do 
kolejnej edycji programu Monografie, 
którego organizatorem jest Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finan-

sowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac 
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  
Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 
 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001801
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001801
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000166
http://www.nauka.gov.pl/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-przywrocenia-finansowania-czasopism-i-monografii-naukowych.html
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Konkurs NCBR Dziewiąty konkurs w Programie LIDER. 
LIDER jest programem skierowanym do 
młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukow-
ców w samodzielnym planowaniu prac 

badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas 
realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie 
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Termin naboru wniosków: 
15.01.2018 r. – 15.03.2018 r. 
 

Konkurs Komisji 
Europejskiej 

Komisja Europejska ogłosiła konkurs 
w ramach programu Horyzont 2020 - 
działanie Marie Skłodowska-Curie Research 
and Innovation Staff Exchange (RISE) na 

projekty badawczo-innowacyjne polegające przede wszystkim na wymianie 
pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Wymiana 
ma służyć zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej 
pomiędzy instytucjami z krajów UE, stowarzyszonych z Programem Horyzont 
2020 oraz pozostałych krajów (tzw. krajów trzecich). Zakończenie naboru 
wniosków: 21 marca 2018 r. 
 

 
Konferencje 
zewnętrzne 

 
24–25 lutego 2018 r., Kraków, konferencja „Rejestry kultury” 

2 marca 2018 r., Kijów (Ukraina), ІІІ Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna 
Konferencja „Zarządzanie projektami w branży kultury i kreatywna industria” 

15–16 marca 2018 r. w Warszawie (SGGW) odbędzie się Konferencja Naukowa 
„Życie jak z obrazka. Codzienność w mediach społecznościowych” 

11-12 kwietnia 2018 r., Warszawa, UKSW, konferencja pt. „Przezroczystość 
w kulturze” 

19-21 kwietnia 2018 r., Wilno (Litwa), konferencja „Setna rocznica rozpadu 
imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie” 

24 kwietnia 2018 r., Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Współcześnie o konsumpcjonizmie” 

25–27 kwietnia 2018 r., I Kongres Nauk Społecznych w Internecie 

(Uniwersytet Śląski w Katowicach, e-mail: kontakt@wiseplace.pl) 

7-8 maja 2018 r., Olsztyn, Międzynarodowa konferencja naukowa "Polacy 
w Afryce. Afrykanie w Polsce" 

7–8 maja 2018 r., Toruń, Konferencja Naukowa „Popularyzacja Nauk 
Historycznych” 

14–15 maja 2018 r., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencja Naukowa z cyklu „Studia 
i Perspektywy Medioznawcze” pod tytułem „Media i społeczeństwo – 
współczesne problemy i wyzwania”  

15 maja 2018 r., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Przestrzenie komunikacji 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosci/art,5752,dziewiaty-konkurs-w-programie-lider.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://www.konferencje24h.pl/rejestry-kultury_4726.php
http://unikonferencje.pl/konferencja/8477-iii-miedzynarodowa-naukowo-praktyczna-konferencja-zarzadzanie-projektami-w-branzy-kultury-i-kreatywna-industria
http://prowadzeni-obrazami.pl/
http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/94
http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/94
http://www.snpl.lt/files/2018_konfSNPL/Zaproszenie_konfSNPL_2018.pdf
http://www.snpl.lt/files/2018_konfSNPL/Zaproszenie_konfSNPL_2018.pdf
http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl/
http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/1537321/polacy-w-afryce-afrykanie-w-polsce
http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/1537321/polacy-w-afryce-afrykanie-w-polsce
http://unikonferencje.pl/konferencja/8471-konferencja-naukowa-popularyzacja-nauk-historycznych
http://unikonferencje.pl/konferencja/8471-konferencja-naukowa-popularyzacja-nauk-historycznych
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/nauka/konferencje/konferencje/studia-i-perspektywy-medioznawcze/
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/nauka/konferencje/konferencje/studia-i-perspektywy-medioznawcze/


wizualnej – nowe odsłony zatytułowana „Film – między realizmem a fikcją”  
e-mail: katedrakomunikacjiwizualnejkul@gmail.com) 

17–18 maja 2018 r., Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”  

24-25 maja 2018 r., Nowy Sącz, odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Bibliotek Uczelni Niepublicznych i Publicznych pt. „Biblioteka 
przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia” 
 
25 maja 2018 r., Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu 
organizuje Ogólnopolską konferencję naukową „Kultura popularna i 
ideologia” 
 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Public Service Media Renewal: Adaptation to Digital 
Network Challenges, redakcja: Michał Głowacki i Alicja 
Jaskiernia, Peter Lang 2017, s. 252 [link]. 

 

 

 

 

 Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w polskiej komunikacji 
językowej. Studium opisowo-normatywne, Wydawnictwo 
Bezkresy Wiedzy, Beau Bassin 2017, s. 217. 

 

 

 
 

 

 Małgorzata Pietrzak, Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie 
warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty, 
BEL Studio, Warszawa 2017, s. 492. 

 

 

 

 

 Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, redakcja: Kamila 
Kamińska-Chełminiak, Zbigniew Romek, Aspra JR, Warszawa 
2017, s. 406. 

 

 

 

mailto:katedrakomunikacjiwizualnejkul@gmail.com
https://dialogobywatelski.org/
http://wsb-nlu.edu.pl/Konferencja_naukowa
http://wsb-nlu.edu.pl/Konferencja_naukowa
http://ideologia.edu.pl/
http://ideologia.edu.pl/
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/403-dr-michal-glowacki
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-uw-dr-hab-alicja-jaskiernia
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-uw-dr-hab-alicja-jaskiernia
https://www.peterlang.com/view/product/26080
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/368-prof-dr-hab-malgorzata-marcjanik
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/389-dr-hab-malgorzata-pietrzak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/410-dr-kamila-kaminska-chelminiak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/410-dr-kamila-kaminska-chelminiak


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa 
informacyjnego, redaktorzy Katarzyna Chałubińska-
Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, (Seria: 
Monografia Prawnicze), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2017, s. 331. 

 

 

 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, pod redakcją 

naukową Alicji Jaskierni i Katarzyny Gajlewicz-Korab, ASPRA-

JR, Warszawa 2017, stron 228. 

 

 

 

Definicje Na stronie WDIB zostały zamieszczone najważniejsze pojęcia i definicje, które 

zostały opracowane na podstawie aktualnych rozporządzeń [link] 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/409-dr-ksania-kakareko
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-uw-dr-hab-alicja-jaskiernia
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/402-dr-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/images/programy-wykaz-konferencji/Definicje.pdf

