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MAJ 2018 

 

Postępowania 
awansowe 

 

W dniu 19 marca 2018 roku Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu Panu dr. 
Pawłowi Żakowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuk 
plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. 
 

 W dniu 28 marca 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w sprawie nadania 
Panu mgr. Robertowi Antoszczakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk spo-
łecznych, w dyscyplinie nauki o mediach. 
 

Kolejny sukces Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Prodziekan WDIB UW otrzymał w konkursie 
Senatu RP „Współpraca z Polonia poza granicami” środki na prowadzenie 
kwerendy, digitalizacji i upowszechniania historii o działalności Polaków poza 
granicami w: Brazylii, Czechach, Izraelu i USA. 
 

Prace dr hab. 
Pawła Żaka  

w USA i w Japonii 

Dr hab. Paweł Żak, wykładowca WDIB UW, w dn. 
5–8 kwietnia 2018 r. prezentował swoje prace 
z cyklu „i inne martwe natury” na targach 
fotografii w Nowym Jorku organizowanych od 
niemal 40 lat przez międzynarodowe stowa-
rzyszenie kuratorów sztuki fotograficznej (AIPAD 
Photography Show), gdzie jego prace zostały 

uznane za jeden z 10 najlepszych zestawów prezentowanych na targach. 
Obecnie (od 13.04 do 11.05.2018) prace są prezentowane na wystawie indywi-
dualnej w Galerii Imura w Kyoto. 
 

Nowe konkursy 
NCN 

Narodowe Centrum Nauki w 2018 r. otworzy na-
bory w dwóch nowych konkursach. Obie inicjatywy 
dotyczyć będą współpracy międzynarodowej. Do 
harmonogramu konkursów na 2018 r. wprowadzo-

ne zostały konkursy na polsko-chińskie i polsko-niemieckie projekty badawcze. 
 
     Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze realizowany będzie pod 
nazwą Sheng. Jego pierwsza edycja zostanie ogłoszona w czerwcu tego roku. 
Rozstrzygnięcie NCN zapowiada na marzec 2019 r. 
     Polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu będzie pro-
wadzony pod nazwą Beethoven Life. Będzie on towarzyszył organizowanemu 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/432-dr-pawel-zak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/432-dr-pawel-zak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/367-prof-dr-hab-dariusz-kuzmina
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/432-dr-pawel-zak
http://warsaw.leica-gallery.pl/leica-6x7-gallery-na-aipad-the-photography-show-2018-w-nowym-jorku/
http://warsaw.leica-gallery.pl/leica-6x7-gallery-na-aipad-the-photography-show-2018-w-nowym-jorku/
http://www.imuraart.com/en/exhibition/archive/pawel_zak_solo_exhibition_and_other_still_lifes.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-26-zapowiedz-polsko-chinskiego-konkursu-sheng
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już wcześniej konkursowi Beethoven (obecna nazwa Beethoven Classic), w któ-
rym możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze w naukach huma-
nistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych 
i technicznych. Oba konkursy otwarte będą od września do grudnia 2018 r. 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursów Opus 15 i Preludium 15, których organizatorem jest Narodowe 
Centrum Nauki: 

 

 

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

 

 

Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu MINIATURA 2. W ramach konkursu 
możliwe jest pozyskanie środków na realizację 
pojedynczego zadania badawczego. Budżet kon-
kursu wynosi 20 mln zł. 
 

Konkurs 
DIALOG 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach programu „DIALOG” przyjmuje wnioski 
(w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.) na 
finansowanie projektów wspierających wymia-
nę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwią-
zań, tworzenia platform współpracy, a także 
rozwijania dialogu w latach 2016–2019. Program 

obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość nauko-
wa”; „Nauka dla innowacyjności”; „Humanistyka dla rozwoju” [więcej].  

 
Program  

im. Bekkera  
na zagraniczne 

wyjazdy naukowe 

Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ra-
mach programu im. Bekkera na zagraniczne 
wyjazdy naukowe. Celem programu jest zwięk-
szenie mobilności międzynarodowej naukow-

ców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz 
jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań 
naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrod-
kach na całym świecie. Budżet programu wynosi 19,8 mln zł [więcej]. 
 

Wymiana 
bilateralna 

naukowców 

Francja, Niemcy, Austria. Zapraszamy do skła-
dania wniosków w ramach bilateralnej wymiany 
naukowców. Celem naboru jest wsparcie mo-
bilności naukowców w celu realizacji projektów 
badawczych, uzgodnionych i prowadzonych 

wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przezna-

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
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czone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysy-
łająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona 
przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego [więcej]. 

 
Konkurs 

Publikuj.dr 
Do 20 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
II edycji konkursu Publikuj.dr. Do konkursu można zgła-
szać prace doktorskie obronione w 2017 r. Tematyka 
zgłaszanych prac musi dotyczyć badań nad literaturą 
i kultura polską lub językiem polskim. Autor najlep-

szego zgłoszenia otrzyma 4 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów 
zadaniem autorów prac doktorskich będzie ich prezentacja. Autor wyniki 
swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, 
filmu, nagrania audio lub komiksu [więcej]. Regulamin konkursu [link]. 
 

Nagroda im. prof. 
R. Czerneckiego 

za krzewienie 
wiedzy o Edukacji 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego 
EFC ogłosiła I edycję Konkursu im. prof. Romana Czer-
neckiego na najlepszy artykuł poświęcony edukacji. 
Konkurs ma pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji 
w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy 
osób prowadzących działalność naukową oraz publi-
cystyczną w tej dziedzinie. Zgłoszenia do Konkursu 
należy dokonać w formie elektronicznej przez wy-

pełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2018 roku i przesłanie go 
na adres: nagroda@efc.edu.pl  
 

Nagrody 
naukowe 

Tygodnika 
„Polityka” 

Do 17 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłosze-
nia do 18. edycji Nagród Naukowych tygodnika 
„Polityka”. W ramach konkursu przyznanych 
zostanie pięć stypendiów dla młodych naukow-

ców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 
5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów [więcej].  
 

Granty 
indywidualne 

European 
Fellowships 

Do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu Individual Fellowships, który 
organizowany jest w ramach Akcji Marii Skło-
dowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożli-
wienie indywidualnym naukowcom zdobywania 
nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowol-

nym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają 
także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Zgodnie z regulami-
nem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygoto-
wuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkole-
niowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships 
wyróżnia się dwa typy grantów: European Fellowships oraz Global Fellowships 
[więcej]. 

 
Granty dla 

fotoreporterek  
Do 15 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach kon-
kursu na granty dla fotoreporterek, którego organiza-
torem jest Nikon oraz GettyImage. Konkurs adresowany 
jest zarówno do początkujących, jak i do profesjonalnych 
fotoreporterek. Pula nagród w konkursie wynosi 35 000 
euro [więcej]. 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
https://biuletynpolonistyczny.pl/competitions/publikujdr-2-edycja-konkursu-biuletynu-polonistycznego-na-najlepsza-prezentacje-obronionej-pracy-doktorskiej,285/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/media/competitions/files/2018/2/Regulamin_konkursu_na_prezentacj_pracy_doktorskiej_2018.pdf
https://www.efc.edu.pl/pl/programy/konkursczerneckiego/zg%C5%82oszeniedokonkursu
mailto:nagroda@efc.edu
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,rusza-18-edycja-nagrod-naukowych-polityki-zapraszamy-do-udzialu.read
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://www.womenphotograph.com/grants-2018
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Program 
Leadership 
Academy 

for Poland 

Od 14 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. trwa 
rekrutacja do programu Leadership Academy for 
Poland. Inicjatywa realizowana przy udziale m.in. 
profesorów z Uniwersytetu Harvarda, ma na celu 

wsparcie utalentowanych Polaków – naukowców, przedsiębiorców, liderów – 
oraz stworzenie impulsu rozwojowego polskiej nauki i szkolnictwa. W ramach 
projekty wybranych zostanie 40 osób w wieku do 45 lat z następujących 
sektorów: biznes; media; kultura; nauka; administracja publiczna; start-upy; 
organizacje non-profit [więcej].  
 

Konferencje 
Wydziałowe 

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

film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. 
 
 

 Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations WDIB zaprasza w dn. 25 maja 
2018 r. na konferencję pt. „Kryzys w przedsiębiorstwie, przygotowanie, 
procedury i postępowanie”. 
 
 

 W dniach 14–15 czerwca 2018 roku Wydział 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zorga-
nizuje Kongres Europejskiego Stowarzyszenia 
Zarządzania Mediami (European Media Manage-
ment Association – emma).  
Rejestracja na stronach internetowych wydarze-

nia https://www.media-management.eu/conference-warsaw/ 
 

 W dniach 15-16 listopada 2018 roku odbędzie się 
IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna 
Medioznawców pt. Człowiek hipermedialny. 
Komunikowanie w czasach gier video, social 

mediów i doświadczeń VR (organizator: Laboratorium Badań Medioznawczych 
WDIB) [więcej]. 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-15 maja 2018 r., Olsztyn, VII Ogólnopolska Konferencja „Emocje w języku, 
tekście i komunikacji” 
 
14–15 maja 2018 r., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencja Naukowa pt. „Media i społe-
czeństwo – współczesne problemy i wyzwania”  
 
15 maja 2018 r., Lublin, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, 
Katedra Komunikacji Wizualnej oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem 
i Mediami oddział w Lublinie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję 
Naukową z cyklu Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony 
zatytułowaną „Film – między realizmem a fikcją” 
 
16 maja 2018 r., Warszawa, konferencja naukowa pt. „Wartości w euro-
pejskich systemach edukacyjnych” 
 

http://center-for-leadership.org/academy/overview/
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
https://www.media-management.eu/conference-warsaw/
http://konferencjemedioznawcze.pl/o-ix-okmm
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-studia-i-perspektywy-medioznawcze/
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-studia-i-perspektywy-medioznawcze/
http://www.kul.pl/aktualnosci,art_70753.html
http://konferencja.wartosci.uksw.edu.pl/pl/node/86
http://konferencja.wartosci.uksw.edu.pl/pl/node/86
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17–18 maja 2018 r., Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”  
 
18–20 maja 2018 r., Dom Pracy Twórczej UAM Pałac w Ciążeniu, Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Komunikacja w sferze publicznej” 
 
23-25 maja 2018 r., Kielce, „Zdejmowanie obrazów za pomocą światła – 
1918” (e-mail:  210studio.fotografia@gmail.com) 
 
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 konferencję naukową „Kultura popularna i ideologia” 
 
25 maja, Gdańsk, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie 
szaleństwa i wariacje” 
 
26-27 maja 2018, Kraków, konferencja „Na tropach zbrodni. Historia – kultura 
– afekty” 
 
28-29 maja 2018 r., Poznań, konferencja „Przemiany gatunkowe w mediach 
audiowizualnych” 
 
5 czerwca 2018, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Tradycja 
i jej współczesne wymiary. 105 lat „Ruchu Pedagogicznego” 
 
8 czerwca 2018 r., Pelplin, XIV ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK – 
SZKOŁA – RELIGIA „Księga – czy istnieje?”  
 
9–10 czerwca 2018 r., Kraków, konferencja „Ars epistolandi. Listy dawniej 
i dziś” 
 
14 czerwca 2018, Lublin (Wydział Politologii UMCS), Konferencja Naukowa 
„Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie” 
 
14-15 czerwca 2018 r., Lublin, konferencja „Między książką a e-książką” 
 
14-15 czerwca 2018 r., Kraków, III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek 
Pedagogicznych 
 
14-15 czerwca 2018 r., Kraków, konferencja „Postprawda: nowe narracje 
i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków 
hybrydycznych (mock- genres)” 
 
15 czerwca 2018 r., Lublin, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Cyber+Media” 
 
15–17 czerwca, Koszalin, konferencja „Media masowe w treściach i formach 
edukacji medialnej” 
 

https://dialogobywatelski.org/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9043-ogolnopolska-konferencja-naukowa-komunikacja-w-sferze-publicznej
http://unikonferencje.pl/konferencja/8692-zdejmowanie-obrazow-za-pomoca-swiatla-1918
http://unikonferencje.pl/konferencja/8692-zdejmowanie-obrazow-za-pomoca-swiatla-1918
http://wsb-nlu.edu.pl/Konferencja_naukowa
http://wsb-nlu.edu.pl/Konferencja_naukowa
http://ideologia.edu.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/8945-ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-slowianskie-szalenstwa-i-wariacje
http://unikonferencje.pl/konferencja/8945-ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-slowianskie-szalenstwa-i-wariacje
http://unikonferencje.pl/konferencja/8985-na-tropach-zbrodni-historia-kultura-afekty
http://unikonferencje.pl/konferencja/8985-na-tropach-zbrodni-historia-kultura-afekty
https://gatunkiwmediach.wordpress.com/contact/
https://gatunkiwmediach.wordpress.com/contact/
http://www.konferencja-tradycja.pl/
http://www.konferencja-tradycja.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9102-ksiega-czy-istnieje-xiv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-jezyk-szkola-religia
http://unikonferencje.pl/konferencja/9105-ars-epistolandi-listy-dawniej-i-dzis
http://unikonferencje.pl/konferencja/9105-ars-epistolandi-listy-dawniej-i-dzis
http://unikonferencje.pl/konferencja/8720-muzyka-polityczna-komunikowanie-kontestowanie-mobilizowanie
http://unikonferencje.pl/konferencja/8871-miedzy-ksiazka-a-e-ksiazka
http://unikonferencje.pl/konferencja/8873-iii-nowe-ogolnopolskie-forum-bibliotek-pedagogicznych
http://unikonferencje.pl/konferencja/8873-iii-nowe-ogolnopolskie-forum-bibliotek-pedagogicznych
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/7-ogolnopolska-konferencja-naukowa-postprawda-nowe-narracje-i-praktyki-spoleczne-w-epoce-sfingowanych-informacji-i-gatunkow-hybrydycznych-mock-genres
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/7-ogolnopolska-konferencja-naukowa-postprawda-nowe-narracje-i-praktyki-spoleczne-w-epoce-sfingowanych-informacji-i-gatunkow-hybrydycznych-mock-genres
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/7-ogolnopolska-konferencja-naukowa-postprawda-nowe-narracje-i-praktyki-spoleczne-w-epoce-sfingowanych-informacji-i-gatunkow-hybrydycznych-mock-genres
http://www.cyber-media.pl/
https://www.65latradiakoszalin.pl/konferencja-naukowa
https://www.65latradiakoszalin.pl/konferencja-naukowa
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 

23 czerwca 2018 r., Londyn, International Conference on Slavonic and East 
European Studies. 
 
28–30 czerwca 2018 r., Studium Europy Wschodniej UW organizuje piętnastą 
sesję Warsaw East European Conference pt. „INDEPENDENCE” 
 
13–15 września 2018 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, 
konferencja pt. „Na pograniczach kultur i narodów. My-Wy-Oni” 
 
20–21 września 2018 r., Kraków, II Ogólnopolska Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa pt. „TechSpo’18: Władza algorytmów?” 
 
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” 
 
22–23 października 2018 r., Wałbrzych, V Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Czas na wychowanie. Potrzeby – szanse –bariery” 
 
25–26 października 2018 r., Gdańsk–Gdynia, III Kongres Edukacji Medialnej 
 
15–16 listopada 2018 r., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodo-
wych UW, konferencja „Football: Politics of the Global Game” 
 
5–7 grudnia 2018 r., Łódź, konferencja „Nie tylko w mieście: kulturowe formy, 
praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni” 
 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Nowa publikacja dra Jarosława Kończaka i Pawła 
Bylickiego „Marka korporacyjna i jej komunikacja”, 
Wydawnictwo Public Dialog, Warszawa 2018 
[więcej]  
 
 

 

 

 Krzysztof Drozdowicz, Maria Łoszewska-Ołowska, 
Michał Zaremba, Prawo prasowe. Komentarz, redakcja 
naukowa Michał Zaremba, Wolters Kluwer, Warszawa 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://registration.lcir.co.uk/
http://registration.lcir.co.uk/
https://www.weec.uw.edu.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9060-na-pograniczach-kultur-i-narodow-my-wy-oni
http://techspo.agh.edu.pl/gallery/fundraising-and-social-events/
http://konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/pl/
http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/8717-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-czas-na-wychowanie-potrzeby-szanse-bariery
http://ptem.org.pl/iii-kongres-edukacji-medialnej-25-26-pazdziernika-2018/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9078-football-politics-of-the-global-game
http://unikonferencje.pl/konferencja/8863-nie-tylko-w-miescie-kulturowe-formy-praktyki-i-strategie-zadomowiania-przestrzeni
http://unikonferencje.pl/konferencja/8863-nie-tylko-w-miescie-kulturowe-formy-praktyki-i-strategie-zadomowiania-przestrzeni
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/456-dr-jaroslaw-konczak
https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/aktywnosc-naukowa-pracownikow/1650-marka-korporacyjna-i-jej-komunikacja-nowa-publikacja-dra-jaroslawa-konczaka-i-pawla-bylickiego
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/439-dr-maria-loszewska-olowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/431-dr-michal-zaremba
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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 

 

Nowy numer 
„Przeglądu 

Bibliotecznego” 

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy 
tegoroczny zeszyt kwartalnika „Przegląd Biblioteczny”, 
którego współwydawcą jest nasz Wydział. Zob. spis 
treści i abstrakty artykułów [link]. 
 
 
 
 
 
 

 
EVA Zachęcamy Państwa do uzupełnienia (na bieżąco) 

w aplikacji EVA swoich osiągnięć za 2018 rok z dzia-
łalności naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycz-

nej, przedstawianych później w corocznym sprawozdaniu pracownika. 
 

http://www.sbp.pl/repository/wydawnictwo/abstrakty_czasopism/przeglad_biblioteczny/PB-2018_1_pl.pdf
https://eva.mimuw.edu.pl/?_s=1

