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Nabór wniosków 

o granty 
wewnętrzne 

 
Uprzejmie informujemy, że w trybie ciągłym 
w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych można 
składać wnioski na wspieranie działalności badawczej 
oraz umiędzynarodowienia UW. 

Od 1 lutego 2018 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia 
potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy: 

 dotacje na podniesienie zdolności do uzyskiwania prestiżowych 
grantów międzynarodowych 

 dotacje na działalność badawczą prowadzoną przez jednostki UW 
 mikrogranty 

 
Szczegółowe informacje: http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-
badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/ 
 

Dofinansowanie 
projektu ze środ-
ków Fundacji UW 

Do 15 marca 2018 r. można ubiegać się o dofinansowanie 
projektu ze środków Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Fundacja przyznaje środki na dofinansowanie przedłożonych 
projektów dotyczących w szczególności badań naukowych, 
konferencji naukowych lub publikacji wyników badań, bądź 
materiałów konferencji … [więcej]. Zarząd Fundacji UW 

przyjmuje wnioski w następujących terminach: do 15 stycznia, do 15 marca, 
do 15 czerwca, do 15 października każdego roku. 
 

Mobilność 
naukowa 

i edukacyjna – 
nowa 

wyszukiwarka 
 

Na Uniwersytecie Warszawskim została uruchomiona 
wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników 
naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą 
skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwer-

syteckie biura: Współpracy z Zagranicą, Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań 
[więcej]. 
 

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 skła-
dania wniosków o stypendia naukowe dla wybitnych 

młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych. 
 

http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
http://www.fuw.pl/dotacje
https://www.uw.edu.pl/mobilnosc-naukowa-i-edukacyjna-nowa-wyszukiwarka/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001801
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001801


 

Narodowy 
Program Rozwoju 

Humanistyki – 
przedłużenie 

terminu 

Uprzejmie informujemy, że termin naboru wniosków 
w konkursach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 
i Uniwersalia 2.2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki został przedłużony do 18 marca 2018 roku. 
MNiSW prowadzi nabór wniosków w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo 
narodowe w następujących 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].  
 

Stypendia polsko-
amerykańskiej 

komisji Fulbrighta 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpo-
częła nabór wniosków na stypendia Programu 
Fulbrighta na wyjazd do USA w roku akade-
mickim 2019/2020. 
Fulbright Junior Award to stypendium dla 

doktorantów. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego 
w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja [więcej].  
Fulbright Senior Award to stypendium dla pracowników naukowych oraz 
naukowo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych w ame-
rykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych 
instytucjach rządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja [więcej]. 
 

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

 

 

OPUS 15 – konkurs o charakterze ogólnym, 
w którym o finansowanie może ubiegać się nie-
mal 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. 
 

 

 

TANGO 3 –  konkurs na projekty zakładające 
wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej 
wyników uzyskanych w rezultacie badań pod-
stawowych. 
 

Konkurs FNP Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać prace do 
kolejnej edycji programu Monografie, któ-
rego 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://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


 

Konkurs na prace 
naukowe 
związane 

z Instytutem 
Literackim 
w Paryżu  

Do 1 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków 
w ramach drugiej edycji konkursu na najlepsze 
prace doktorskie i magisterskie związane tema-
tycznie z historią i dorobkiem Instytutu Lite-
rackiego w Paryżu. Pula nagród dla autorów 

najlepszych prac wynosi 17 000 zł. Zgodnie z zapisami regulaminu do konkursu 
można zgłaszać prace magisterskie i doktorskie, które zostały obronione 
w latach 2017-2018. Prace, zgłoszone do konkursu, nie mogą zostać 
opublikowane w całości przed ogłoszeniem wyników konkursu [więcej]. 
 

Nagroda im. 
T. Kotarbińskiego 

 

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uni-
wersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbiń-
skiego ogłosiła IV edycję konkursu. najlepszej 
pracy naukowej z zakresu nauk humanistycz-
nych w Polsce. Głównym celem konkursu jest 
wyłonienie najlepszej pracy naukowej z zakresu 

nauk humanistycznych opublikowanej w roku 2017. Prace należy zgłaszać 
w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. Więcej informacji o konkursie oraz 
regulamin można znaleźć na stronie.  
 

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. 
 

Konkursy 
i konferencje – 

ochrona danych 
osobowych 

 

W związku z organizowaniem przez WDIB licznych 
konkursów oraz konferencji, uprzejmie przypominamy 
o spełnieniu tzw. obowiązku informacyjnego wynikają-
cego z przepisów o ochronie danych osobowych. W regu-
laminach konkursów i konferencji należy uwzględnić 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą 
których organizatorzy zbierają dane osób chcących wziąć 

udział w wydarzeniu. Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie 
www.odo.uw.edu.pl 
 

Konferencje 
Wydziałowe 

W dniach 14–15 czerwca 2018 roku Wydział Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zorganizuje 
Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania 
Mediami (European Media Management Association 
– emma).  
Rejestracja rozpocznie się 1 marca 2018 na stronach 

internetowych wydarzenia https://www.media-management.eu/conference-
warsaw/ 
 

http://kulturaparyska.com/pl/aktualnosci/77328/konkurs?q=konkurs
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
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://newsletter.net.uw.edu.pl/links/goto/184/6162-ca9b4f10483d
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
https://www.media-management.eu/conference-warsaw/
https://www.media-management.eu/conference-warsaw/


 

Konferencje 
Wydziałowe 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. konferencja „W poszukiwaniu 
fundamentów nauk o mediach”, która odbędzie się 20 marca 2018 roku 
w Krakowie. Oprócz naszego Wydziału organizatorami konferencji są Polska 
Akademia Umiejętności w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Komisja 
Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Towarzystwo 
Studiów Dziennikarskich. Celem konferencji jest usystematyzowanie podstaw 
oraz znalezienie fundamentów szeroko rozumianej nauki o mediach. 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11 kwietnia 2018 r., Poznań (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM) seminarium naukowe nt. „Populistyczne komunikowanie polityczne” 
 
17 kwietnia 2018 r., Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 
II Edycja sympozjum o nowych mediach pt.: "Szósty kontynent - wobec wyzwań 
nowych mediów" 
 
19 kwietnia 2018 r., Rzeszów, konferencja „Wychowanie do lektury” (e-mail: 
dydaktycy.knp@gmail.com) 
 
19-20 kwietnia 2018 r., Warszawa, konferencja „Inne. Dwoistość oblicza 
kobiety i jej odmienność w kontekście kultury włoskiej i europejskiej” 
 
14–15 maja 2018 r., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencja Naukowa pt. „Media i 
społeczeństwo – współczesne problemy i wyzwania”  
 
14-15 maja 2018 r., Olsztyn, VII Ogólnopolska Konferencja „Emocje w języku, 
tekście i komunikacji” 
 
16 maja 2018 r., Kraków, Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska 
w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-słowackie” 
 
23-25 maja 2018 r., Kielce, „Zdejmowanie obrazów za pomocą światła” – 
1918 (e-mail:  210studio.fotografia@gmail.com) 
 
14 czerwca 2018, Lublin (Wydział Politologii UMCS), Konferencja Naukowa 
„Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie” 
 
15 czerwca 2018 r., Lublin, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Cyber+Media” 
 
15-16 czerwca 2018 r., Białystok, Konferencja jubileuszowa Instytutu Historii 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku „Granica i pogranicza. 
Historia i współczesność” (e-mail: mlie@wp.pl lub guzowski@uwb.edu.pl) 
 
24-25 września 2018 r., Łódź, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 
„Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia”  
 
18-19 października 2018 r., Toruń, V Ogólnopolska konferencja naukowa 
„Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa” 
 

https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1524/1.%20W%20poszukiwaniu%20fundament%C3%B3w%20nauk%20o%20mediach(1).pdf
https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1524/1.%20W%20poszukiwaniu%20fundament%C3%B3w%20nauk%20o%20mediach(1).pdf
http://unikonferencje.pl/konferencja/8705-populistyczne-komunikowanie-polityczne
https://wsksim.edu.pl/
mailto:dydaktycy.knp@gmail.com)
http://unikonferencje.pl/konferencja/8576-inne-dwoistosc-oblicza-kobiety-i-jej-odmiennosc-w-kontekscie-kultury-wloskiej-i-europejskiej
http://unikonferencje.pl/konferencja/8576-inne-dwoistosc-oblicza-kobiety-i-jej-odmiennosc-w-kontekscie-kultury-wloskiej-i-europejskiej
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/nauka/konferencje/konferencje/studia-i-perspektywy-medioznawcze/
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/nauka/konferencje/konferencje/studia-i-perspektywy-medioznawcze/
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
http://unikonferencje.pl/konferencja/8600-polska-w-oczach-sasiadow-sasiedzi-w-oczach-polakow-stosunki-polsko-czeskie
http://unikonferencje.pl/konferencja/8600-polska-w-oczach-sasiadow-sasiedzi-w-oczach-polakow-stosunki-polsko-czeskie
http://unikonferencje.pl/konferencja/8692-zdejmowanie-obrazow-za-pomoca-swiatla-1918
http://unikonferencje.pl/konferencja/8692-zdejmowanie-obrazow-za-pomoca-swiatla-1918
http://unikonferencje.pl/konferencja/8720-muzyka-polityczna-komunikowanie-kontestowanie-mobilizowanie
http://www.cyber-media.pl/
mailto:guzowski@uwb.edu.pl
http://konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/pl/
http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/


 

22-23 października 2018 r., Wałbrzych, V Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Czas na wychowanie. Potrzeby – szanse –bariery” 

Czasopisma WDIB Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem 
„Studiów Medioznawczych” 

 

 

 

 

 

 Czasopismo „Z badań nad książką i księgozbiorami 
historycznymi”. Tom specjalny Polonika w zbiorach obcych, 
pod redakcją naukową: Jacka Puchalskiego, Agnieszki 
Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz, Warszawa 2017, 
stron 597. 

 
 

 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Konferencja dwa plus cztery 1990. Aspekty polskie, red. 
Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz 
Sołtysiak, Wydawca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW, Archiwum Akt Nowych, Fundacja Archiwum 
Dokumentacji Historycznej PRL, ASPRA-JR, Warszawa 2018, 
stron 469. 
 

 

 Stan wojenny w Polsce z perspektywy Urzędu Rady 
Ministrów, opracowanie, wybór i przygotowanie do druku 
Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz 
Sołtysiak, (seria: Polska mniej znana 1944–1989; t. 14), 
Wydawca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
UW, Archiwum Akt Nowych, Fundacja Archiwum 
Dokumentacji Historycznej PRL, ASPRA-JR, Warszawa 2017, 
stron 715. 

 

 Prawo wobec kultury i sztuki, redakcja naukowa Jacek 
Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia 
Kakareko, (Seria: Monografie Wolters Kluwer), Warszawa 
2018, stron 331. 

 

 

 

 

http://unikonferencje.pl/konferencja/8717-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-czas-na-wychowanie-potrzeby-szanse-bariery
http://studiamedioznawcze.pl/spis.php
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/381-prof-uw-dr-hab-jacek-puchalski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/399-dr-agnieszka-chamera-nowak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/399-dr-agnieszka-chamera-nowak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/442-mgr-dorota-pietrzkiewicz
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/366-prof-dr-hab-marek-jablonowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/366-prof-dr-hab-marek-jablonowski
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/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/409-dr-ksania-kakareko


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 Książka dr Bożeny Karzewskiej pt. Nietypowi użytkownicy 
bibliotek. Poradnik psychologiczny, (Seria: Biblioteczka 
Poradnika Bibliotekarza), Warszawa 2018, stron 96. 

 

 

 

 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Łukasz Gołębiowski - Kurs bibliografii, 1831, opracowali 
Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, Polskie Bractwo 
Kawalerów Gutenberga, Warszawa 2017, stron 203. 

  

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/411-dr-bozena-karzewska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/91-pracownicy/pracownicy-administracji/491-mgr-elzbieta-szklarszka-maruszak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/381-prof-uw-dr-hab-jacek-puchalski

