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LISTOPAD 2018 

 
Otwarte  

konkursy NCN 

 
Do 17 grudnia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursów OPUS 16, 
PRELUDIUM 16, SONATA 14 oraz BEETHOVEN CLASSIC 3, których organiza-
torem jest Narodowe Centrum Nauki: 
 

 

 

OPUS 16 – 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 16 – na projekty badawcze 
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową nieposiadające stopnia naukowego 
doktora. 
 

 

 

SONATA 14 – na projekty badawcze, reali-
zowane przez osoby posiadające stopień nauko-
wy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat 
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
 

 

 

BEETHOVEN CLASSIC 3 – na polsko-niemieckie 
projekty badawcze w zakresie nauk huma-
nistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybra-
nych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. 
 

 

 

Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu MINIATURA 2. W ramach 
konkursu możliwe jest pozyskanie środków na 
realizację pojedynczego zadania badawczego.  
 

Narodowy 
Program Rozwoju 

Humanistyki 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
poinformowało, że ruszył nabór wniosków do 
konkursów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 

i Dziedzictwo narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Huma-
nistyki. Termin naboru wniosków został przedłużony do 9 listopada 2018 roku.  
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh
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Konkurs FNP Do 3 grudnia 2018 r. można zgłaszać prace do 
kolejnej edycji programu Monografie, którego 
organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wy-

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

Program Grantów 
Ambasady 

Stanów 
Zjednoczonych 

W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń w ramach 
Programu Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych. 
Wnioski do konkursu mogą składać organizacje poza-
rządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, 
media, szkoły oraz osoby fizyczne. Maksymalna wy-
sokość grantu wynosi 25 000 dolarów. 
Składane do konkursu wnioski powinny dotyczyć 

wspierania następujących celów i inicjatyw: 
     Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości; 
     Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich; 
     Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM; 
     Wiedza o mediach; 
     Bezpieczeństwo międzynarodowe; 
     Kultura amerykańska. 
Średnia wysokość przyznawanego grantu wynosi ok. 5 000 - 10 000 dolarów. 
 

Fulbright 
Specialist 
Program 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogła-
siła nabór wniosków w ramach programu 
Fulbright Specialist Program. Jest to program 
krótkoterminowej wymiany naukowo-badaw-
czej mający na celu pogłębienie oraz rozszerze-
nie współpracy między polskimi instytucjami, 

a amerykańskimi naukowcami. Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych 
upływa 14 listopada 2018 r. 
 

Bezpłatne 
szkolenia dla 
naukowców 

z komercjalizacji 

W dniach 13-14 listopada 2018 r. w Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferem Tech-
nologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie 
odbędą się kolejne bezpłatne szkolenia dla 
naukowców z komercjalizacji wyników badań 
naukowych z cyklu Alfa School. Uczestnicy 
dowiedzą się między innymi jak zaprezentować 

swój pomysł, jak stworzyć model biznesowy oraz jak przygotować się do roz-
mowy z inwestorem. Jak informują organizatorzy, szkolenie jest adresowane 
do twórców innowacyjnych rozwiązań – naukowców prowadzących działania 
B+R, którzy mają na celu komercjalizacje efektów swoich projektów. 
 

Medi@stery – 
konkurs na 

najlepszą pracę 
magisterską 

z wiedzy 
o mediach 

Do 20 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków 
w ramach piątej edycji ogólnopolskiego 
konkursu Medi@stery na najlepszą pracę ma-
gisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu 
można zgłaszać prace napisane w języku pol-

skim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w polskich uczel-
niach publicznych i niepublicznych. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
http://fulbright.edu.pl/specialist/
http://alfa.ac/alfa-school/
http://www.mediastery.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/Regulamin-V-edycji-Konkursu-Medi@stery.pdf
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Konkurs 
reporterski 

Wydawnictwa 
Poznańskiego 

Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu na stypendium reporterskie, którego orga-
nizatorem jest Wydawnictwo Poznańskie. Konkurs 
adresowany jest do osób pełnoletnich, które prześlą 
plan projektu reporterskiego. Główną nagrodą 

w konkursie jest stypendium w wysokości 15 000 zł. 
 

Konkurs na 
scenariusze 

serialu, filmu i gry 
komputerowej 

Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na treatment, koncepcję i scenariusz serialu 
telewizyjnego oraz treatment, koncepcję i scenariusz 
etiudy Script Fiesta 2019. Konkursy skierowane są do 
wszystkich piszących, niezależnie od ich zawodowego 
dorobku. Pula nagród w konkursie wynosi 25 000 zł. 
 

Konferencje 
Wydziałowe 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-7 listopada 2018 r., Gdańsk, konferencja „Perspektywy sportu w społe-
czeństwie ponowoczesnym. Od wspólnoty do komercjalizacji” 
 
12-13 listopada 2018 r., Szczecin, IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej pt. „MEDIA – DZIENNIKARSTWO – MUZYKA”. Temat przewodni: 
Genologia dziennikarska – instrumentarium obrazujące różnorodność muzyki 
(arttru@interia.pl) 
 
15–16 listopada 2018 r., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodo-
wych UW, konferencja „Football: Politics of the Global Game” 
 
15–16 listopada 2018 r., Kraków, Polska Akademia Umiejętności. Komisja 
Medioznawcza, konferencja „Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości” 
 
17–18 listopada 2018 r., Kraków, konferencja „Poetyki pisarstwa 
historycznego” 
 
20–22 listopada 2018 r., Lublin, Konferencja „Kultura ma znaczenie vol. 1. 
Kultura współczesna: teorie i praktyki” 
 
22–23 listopada 2018 r., Kielce, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 
Współczesny polski system medialny „MEDIA A PAŃSTWO” 
 
22–23 listopada 2018 r., Wrocław, konferencja „Big Data w humanistyce 
i naukach społecznych” 
 
22–23 listopada 2018 r., Warszawa, konferencja „Retoryka i pieniądze” 
 

http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H40/wydarzenia/208/ruszyla-druga-edycja-konkursu-reporterskiego.html
http://scriptfiesta.pl/scriptfiesta-konkurs/
http://konferencjemedioznawcze.pl/o-ix-okmm
http://unikonferencje.pl/konferencja/9365-perspektywy-sportu-w-spoleczenstwie-ponowoczesnym-od-wspolnoty-do-komercjalizacji
http://unikonferencje.pl/konferencja/9365-perspektywy-sportu-w-spoleczenstwie-ponowoczesnym-od-wspolnoty-do-komercjalizacji
http://www.wa.uz.zgora.pl/pdf/Zaproszenie_media_dziennikarstwo_muzyka.pdf
http://unikonferencje.pl/konferencja/9078-football-politics-of-the-global-game
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/1442-prasa-krakowska-w-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-zaproszenie-do-uczestnictwa-w-konferencji
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/1442-prasa-krakowska-w-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-zaproszenie-do-uczestnictwa-w-konferencji
https://poetykipisarstwahistorycznego.wordpress.com/
https://poetykipisarstwahistorycznego.wordpress.com/
https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1498,kultura-ma-znaczenie-vol-1-kultura-wspolczesna-teorie-i-praktyki,64891.chtm
https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1498,kultura-ma-znaczenie-vol-1-kultura-wspolczesna-teorie-i-praktyki,64891.chtm
http://idi.ujk.edu.pl/wspolczesny-polski-system-medialny-rola-mediow-w-upowszechnianiu-informacji-publicznej/
http://www.ibi.uni.wroc.pl/big-data-w-humanistyce-i-naukach-spolecznych
http://www.ibi.uni.wroc.pl/big-data-w-humanistyce-i-naukach-spolecznych
http://unikonferencje.pl/konferencja/9560-retoryka-i-pieniadze
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 listopada 2018 r., Lublin, II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa 
„Analiza polskiego społeczeństwa” 
 
28 listopada 2018 r., Lublin, I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego 
nt. Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej 
 
29-30 listopada 2018 r., Częstochowa, konferencja „Przemoc w komunikacji” 
 
29-30 listopada 2018 r., Olsztyn, konferencja „Oblicza polskiego patriotyzmu. 
Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)” 
 
3–4 grudnia 2018 r., Białystok, konferencja „Polsko-białoruski dialog histo-
ryków w sprawach trudnych. Czas przełomu 1917-1921”. 
 
4–5 grudnia 2018 r., Kraków, konferencja „Ciało i duchowość - dynamika 
zależności w czasach antropocenu” 
 
5–7 grudnia 2018 r., Łódź, konferencja „Nie tylko w mieście: kulturowe formy, 
praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni” 
 
5–6 grudnia 2018 r., Kraków, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Kryzys 
Człowieczeństwa". 1968 – Co pozostało po rewolucji kulturowej z lat 60. i 70. 
XX wieku? 
 
6–7 grudnia 2018 r., Zakopane, konferencja "Najnowsze Trendy Polskiej 
Nauki 2018 - Novel Trends in Polish Science 2018” 
 
6–7 grudnia 2018 r., Kraków, konferencja „Komunikacja międzykulturowa” 
 
7 grudnia 2018 r., Opole, konferencja „SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW 
A KULTURA GLOBALNA. Edycja 5. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla 
XXI wieku” 
 
7 grudnia 2018 r., Lublin, konferencja „Problemy współczesnej rzeczywistości 
translacyjnej i nauki o translacji” 
 
14 grudnia 2018 r., Lublin, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Cyber+Media 
 
16–17 grudnia 2018 r., Kraków, konferencja „Encyklopedyzm. Od Wielkiej 
Encyklopedii do wikinomii” 
 
19–20 stycznia 2019 r., Warszawa, Sympozjum „Afordancje, czyli oferty” 
 
1–2 marca 2019 r., Bielsko-Biała, konferencja „Shapes of the Future”  
 
6 marca 2019 r., Łódź, konferencja „Mass Media we współczesnym świecie” 
 
13-14 czerwca 2019 r., Kraków, Ośrodek Badań nad Mediami, Konferencja 
„Kulturoterapia: strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury 
w leczeniu, profilaktyce i edukacji” 
 

http://www.konferencja-spoleczna.pl/
https://nurtypersonalizmu.pl/
http://www.ifp.ajd.czest.pl/media/domeny/131/download/Przemoc%20w%20komunikacji_Zaproszenie1.pdf
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=3765&Itemid=1
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=3765&Itemid=1
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/9237-cialo-i-duchowosc-dynamika-zaleznosci-w-czasach-antropocenu
http://unikonferencje.pl/konferencja/9237-cialo-i-duchowosc-dynamika-zaleznosci-w-czasach-antropocenu
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.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/1968---co-pozostalo-po-rewolucji-kulturowej-z-lat-szescdziesiatych-i-siedemdziesiatych-xx-wieku
https://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/1968---co-pozostalo-po-rewolucji-kulturowej-z-lat-szescdziesiatych-i-siedemdziesiatych-xx-wieku
http://promovendi.nazwa.pl/wp/2018/06/19/national-scientific-conference-najnowsze-trendy-polskiej-nauki-2018-december-6-7-2018-zakopane/
http://promovendi.nazwa.pl/wp/2018/06/19/national-scientific-conference-najnowsze-trendy-polskiej-nauki-2018-december-6-7-2018-zakopane/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9466-komunikacja-miedzykulturowa
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.umcs.pl/pl/al-translatica-2018,15403.htm
https://www.umcs.pl/pl/al-translatica-2018,15403.htm
http://www.cyber-media.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9670-encyklopedyzm-od-wielkiej-encyklopedii-do-wikinomii
http://unikonferencje.pl/konferencja/9670-encyklopedyzm-od-wielkiej-encyklopedii-do-wikinomii
http://avant.edu.pl/sympozjum2
http://unikonferencje.pl/konferencja/9533-shapes-of-the-future
http://unikonferencje.pl/konferencja/9565-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie
http://unikonferencje.pl/konferencja/9531-kulturoterapia-strategie-teksty-i-formy-wykorzystywania-kultury-w-leczeniu-profilaktyce-i-edukacji
http://unikonferencje.pl/konferencja/9531-kulturoterapia-strategie-teksty-i-formy-wykorzystywania-kultury-w-leczeniu-profilaktyce-i-edukacji
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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 
 
 
 

Ukazała się nowa książka Teresy Święćkowskiej pt. 
Kochani krwiopijcy. Własność literacka i prawo autorskie 
w XIX-wiecznej Polsce, Universitas, Kraków 2018, stron 
392. 
 
 
 
 

 
 Relacje. Media. Konteksty. Praktyka komunikowania się, 

redakcja naukowa Monika Kaczmarek-Śliwińska, ASPRA, 
Warszawa 2018, stron 152. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nagroda dla 
książki 

Książka Iwony Pugacewicz pt. Batignolles 1842–1874. 
Edukacja Wielkiej Emigracji otrzymała wyróżnienie 
w konkursie o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla naj-
lepszej polskiej książki o historii nauki i techniki wydanej 
w 2017 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/428-dr-teresa-swieckowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/1307-dr-monika-kaczmarek-sliwinska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/422-dr-iwona-pugacewicz

