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CZERWIEC 2018 

 

Laureaci Nagrody 
Naukowej SBP 

im. Adama 
Łysakowskiego 

za rok 2017  

 

Wykładowcy WDIB dr Bartłomiej Włodarczyk oraz 
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek otrzymali 
Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego 
w kategorii podręczniki akademickie za pracę pt. 
Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od 
analizy dokumentu do opisu przedmiotowego. 
Gratulujemy!  
 

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. 
 

III konkurs 
w ramach 

Wspólnego 
Przedsięwzięcia 

NCN i NCBR 

 

Od 14 czerwca 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. 
trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji 
konkursu TANGO. Celem konkursu jest wsparcie 
rozwoju technologii bazujących na wynikach 
badań podstawowych. Program skierowany jest 
do jednostek naukowych podejmujących, 
działania dotyczące praktycznego wykorzystania 
uzyskanych wyników badań podstawowych. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/430-dr-bartlomiej-wlodarczyk
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/374-prof-dr-hab-jadwiga-wozniak-kasperek
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html


2 
 

Współpraca 
Polska-Turcja 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. 
Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) 
są w trakcie uzgadniania warunków trzeciego konkursu 
na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie 
konkursu planowane jest na pierwszą połowę czerwca 
2018 r. [więcej]. 
 

Konkursy NCBR „Trzecia Misja Uczelni” to nowy konkurs 
NCBR. Jego celem jest opracowanie i reali-
zacja programów kształcenia i działań dy-
daktycznych, kursów czy szkoleń we 

współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. 
jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Uczestnicy 
programów będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i uzyskania 
kompetencji, które pozwolą na ich aktywizację zawodową i społeczną. 
Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa 
do 26 czerwca 2018 r. 
 

Program MAB Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków 
w ramach programu Międzynarodowe Agen-
dy Badawcze, którego organizatorem jest Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adreso-

wany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku 
naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzo-
nymi według najlepszych światowych wzorców [więcej]. 
 

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].  

 
Wymiana 

bilateralna 
naukowców 

NAWA zaprasza do składania wniosków 
w naborach na bilateralną wymianę 
naukowców. Celem konkursów jest wspar-
cie mobilności naukowców w celu realizacji 

projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez 
partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na 
pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej [więcej]:  
 Austria – nabór wniosków do 29.06.2018 do godziny 15.00 
 Czechy – nabór wniosków do 29.06.2018 do godziny 15.00 
 Francja – nabór wniosków do 02.07.2018 do godziny 15.00 
 Niemcy – nabór wniosków do 29.06.2018 do godziny 15.00 
 Słowacja – nabór wniosków do 2.07.2018 do godziny 15.00 
 
 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/iii-konkurs/art,6205,wspolpraca-polska-turcja-informacja-o-planowanym-3-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/
https://www.fnp.org.pl/rusza-ostatni-otwarty-ogolnopolski-konkurs-w-programie-mab/
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
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Program PROM Program PROM – Międzynarodowa wymiana 
stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. 
Celem Programu jest doskonalenie kompetencji 

doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących 
spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną [więcej].  
 

Konferencje 
Wydziałowe 

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).  

 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
 
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” 
 

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/34-program-prom
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://konferencjemedioznawcze.pl/o-ix-okmm
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
http://registration.lcir.co.uk/
http://registration.lcir.co.uk/
https://www.weec.uw.edu.pl/
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 

6–7 września 2018 r., Poznań, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
"Dziedzictwo kulturowe i diaspory - implikacje, tożsamość, transmisja" 
 
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” 
 
22–23 listopada 2018 r., Wrocław, konferencja Big Data w humanistyce i 
naukach społecznych 
 
28 listopada 2018 r., Lublin, I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego 
nt. Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej 
 
3–4 grudnia 2018 r., Białystok, konferencja „Polsko-białoruski dialog 
historyków w sprawach trudnych. Czas przełomu 1917-1921”. 
 
5–7 grudnia 2018 r., Łódź, konferencja „Nie tylko w mieście: kulturowe formy, 
praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni” 
 
7 grudnia 2018 r., Opole, konferencja „SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW 
A KULTURA GLOBALNA. Edycja 5. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla 
XXI wieku” 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek, Język 
Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy 
dokumentu do opisu przedmiotowego, Warszawa 2017, 
stron 184 [więcej]. 
 
 

 

http://docplayer.pl/72029309-Dziedzictwo-kulturowe-i-diaspory-implikacje-tozsamosc-transmisja.html
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://www.naukabigdata.uni.wroc.pl/
http://www.naukabigdata.uni.wroc.pl/
https://nurtypersonalizmu.pl/
https://ihpan.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje-polsko-bialoruski-dialog-historykow-w-sprawach-trudnych-czas-przelomu-1917-1921/
https://ihpan.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje-polsko-bialoruski-dialog-historykow-w-sprawach-trudnych-czas-przelomu-1917-1921/
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
http://unikonferencje.pl/konferencja/8822-spoleczenstwo-internautow-a-kultura-globalna-edycja-5-nowe-media-w-edukacji-wyzwaniem-dla-xxi-wieku
http://unikonferencje.pl/konferencja/8822-spoleczenstwo-internautow-a-kultura-globalna-edycja-5-nowe-media-w-edukacji-wyzwaniem-dla-xxi-wieku
http://unikonferencje.pl/konferencja/8822-spoleczenstwo-internautow-a-kultura-globalna-edycja-5-nowe-media-w-edukacji-wyzwaniem-dla-xxi-wieku
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/430-dr-bartlomiej-wlodarczyk
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/374-prof-dr-hab-jadwiga-wozniak-kasperek
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=306
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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 

 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Krzysztof Kaszewski, Media o sobie. Językowe elementy 
autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia 
i telewizji, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 
2018, 548 stron. 
 
 
 
 
 
 

Kwartalnik 
„Studia 

Medioznawcze” 

Uprzejmie informujemy, że „Studia Medioznawcze” 
realizują kolejny etap cyfryzacji. Od przyszłego roku 
komunikacja między redakcją a autorami i recen-
zentami, zarządzanie procesem wydawniczym (ko-
rekta językowa, skład) oraz publikowanie tekstów 

naukowych w internecie będą oparte o system OJS (Open Journal System). 
Pozwoli on wszystkim zainteresowanym nie tylko śledzić losy tekstu na każdym 
etapie prac redakcyjnych, ale również archiwizować artykuły oraz bezbłędnie 
odnajdywać je w sieci dzięki numerowi DOI, elektronicznemu identyfikatorowi 
dokumentu przypisanemu na stałe do każdego artykułu naukowego. 
     Uruchomienie nowego panelu redakcyjnego pozwoli zwiększyć stopień 
umiędzynarodowienia czasopisma, co wiąże się ze zmianą wymagań odnośnie 
do przygotowania tekstów przesyłanych do publikacji. Jedna z najpoważniej-
szych będzie dotyczyć sposobów sporządzania przypisów i bibliografii załączni-
kowej. Będzie to styl bibliograficzny American Psychological Association (APA), 
6. edycja. Już wkrótce szczegółową instrukcję, wraz z przykładami zastoso-
wania tego stylu w piśmiennictwie polskim i obcojęzycznym, zamieścimy na 
nowej stronie internetowej czasopisma http://studiamedioznawcze.eu  

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/412-dr-krzysztof-kaszewski
http://studiamedioznawcze.pl/

