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GRUDZIEŃ 2018 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 28 listopada 2018 roku Rada Wydziału Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii UW podjęła następujące 
uchwały w sprawie nadania: 
 
– mgr. Jackowi Mikuckiemu stopnia doktora w dziedzinie 
nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o mediach; 
– mgr. Patrykowi Makulskiemu stopnia doktora w dzie-

dzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o mediach; 
– mgr Agnieszce Marzędzie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, 
w dyscyplinie nauki o mediach; 
– mgr Justynie Wacowskiej-Ślęzak stopnia doktora w dziedzinie nauk huma-
nistycznych, w dyscyplinie bibliologia i informatologia.  

 
EVA 

 
Sprawozdanie  

za rok 2018 

Uprzejmie informujemy, że do 14 grudnia 2018 roku 
należy przygotować Sprawozdanie z działalności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w 2018 r. 
Sprawozdanie należy wypełnić za pomocą aplikacji 
EVA. 
 

 
Nowa usługa 

BUW 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza do 
skorzystania z nowej usługi – informacji biblio-
metrycznej. To pakiet usług skierowanych do pra-
cowników naukowych, dydaktycznych i doktoran-

tów UW. Analiza dorobku naukowego, czyli: wyszukiwanie i wyliczanie 
wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP); analiza 
dorobku naukowego pracowników na potrzeby rankingów, awansów 
zawodowych pracowników naukowych oraz wniosków grantowych. 
Usługi są bezpłatne. 
 

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 któ-
rym o finansowanie może ubiegać się niemal każdy 
naukowiec. Jest to konkurs na projekty badawcze, 
w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

https://eva.mimuw.edu.pl/?_s=1
https://eva.mimuw.edu.pl/?_s=1
https://www.buw.uw.edu.pl/nowa-usluga-informacja-bibliometryczna/
https://www.buw.uw.edu.pl/nowa-usluga-informacja-bibliometryczna/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
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Otwarte  
konkursy NCN 

PRELUDIUM 16 – na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową niepo-
siadające stopnia naukowego doktora. 

 
 SONATA 14 – na projekty badawcze, realizowane 

przez osoby posiadające stopień naukowy 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 humanistycz-

nych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i tech-
nicznych. 
 

 Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu MINIATURA 2. W ramach kon-
kursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację 

pojedynczego zadania badawczego.  
 

NCBiR: Konkurs 
na MOOC  

 

Od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. trwa 
nabór wniosków w ramach konkursu na MOOC, 
który dotyczy stworzenia i realizacji kursów eduka-
cyjnych w formie e-learningu.  
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju do konkursu można zgłaszać projekty, które obejmują swoim 
zakresem stworzenie i realizację jednego z następujących rodzajów kursów 
edukacyjnych w formie e-learnigu: 

 kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element 
procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; 

 masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich 
chętnych. 

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinan-
sowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, 
której administratorem będzie MNiSW. 
 

Konkurs 
Dziennikarski  
im. Krystyny 

Bochenek 

Do 25 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Dzienni-
karskiego im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu 
jest promowanie dziennikarstwa. Zgodnie z regula-

minem konkursu autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wyso-
kości 50 000 zł.  
 

XXIII konkurs  
im. Krzysztofa 

Mętraka  

Do 17 marca 2019 roku trwa nabór wniosków 
w ramach XXIII edycji konkursu im. Krzysztofa 
Mętraka. Konkurs ma na celu promowanie młodych 
ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, 
krytyków. Budżet konkursu wynosi 17 500 zł. 
Zgodnie z informacjami organizatorów, do konkursu 

mogą zgłaszać się osoby, które nie ukończyły 32. roku życia oraz są autorami co 
najmniej trzech tekstów krytycznych o tematyce filmowej, z których przy-
najmniej jeden powinien być nie publikowany przed terminem nadsyłania prac.  
 

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.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/
http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/aktualnosci/45-media-%E2%80%93-do-boju.html
http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/aktualnosci/45-media-%E2%80%93-do-boju.html
https://www.facebook.com/events/323818068434340/
https://www.facebook.com/events/323818068434340/
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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 kon-
kursie wynosi 25 000 zł. 
 

 

Spotkania 
naukowców 

z dziennikarzami 
 

Randki dziennikarskie – to już piąta edycja projektu 
„Rzecznicy nauki w terenie – szybkie randki 
dziennikarskie”, który organizowany jest przez Sto-
warzyszenie Rzecznicy Nauki i Centrum Nauki 
Kopernik. Jego celem jest zainicjowanie spotkań 

dziennikarzy i naukowców w formule tzw. szybkich randek. W dotychcza-
sowych edycjach wzięło udział 80 naukowców i 40 dziennikarzy, a liczbę 
uczestników aktualnej edycji organizatorzy szacują na 140 osób. 
 

Program Grantów 
Ambasady 

Stanów 
Zjednoczonych 

W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu 
Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych. Wnioski do 
konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje 
kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby 
fizyczne. Maksymalna wysokość 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. 
 

Summer 2019 
Study of the 

United States 
Institute for 

Scholars 

Ambasada Stanów Zjednoczonych ogłasza nabór do udziału 
w programie „Summer 2019 Study of the United States 
Institute for Scholars”. Program jest adresowany do 
wykładowców, pracowników uniwersyteckich, ekspertów 
instytucji badawczych lub organizacji pozarządowych, 
którzy prowadzą wykłady, programy lub szkolenia doty-

czące tematyki Stanów Zjednoczonych. Koszty uczestnictwa pokrywa Depar-
tament Stanu USA. 
 

Seminarium  
na WDIB 

 

7 grudnia 2018 r. (piątek) na Wydziale Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW odbędzie się seminarium 
naukowe „Archiwa a Państwo 1918–2018”. Serdecznie 
zapraszamy! 
 
 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 

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” 

http://scriptfiesta.pl/scriptfiesta-konkurs/
https://www.gov.pl/web/nauka/rzecznicy-nauki-w-terenie-spotkania-naukowcow-z-dziennikarzami
https://www.gov.pl/web/nauka/rzecznicy-nauki-w-terenie-spotkania-naukowcow-z-dziennikarzami
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
https://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes-scholars
https://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes-scholars
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
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 
 
5–7 grudnia 2018 r., Łódź, konferencja „Nie tylko w mieście: kulturowe formy, 
praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni” 
 
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” 
 
17–18 stycznia 2019 r., Poznań, ogólnopolska konferencja naukowa 
poświęcona sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni internetu 
http: // sztuka.net 2.0 
 
19–20 stycznia 2019 r., Warszawa, Sympozjum „Afordancje, czyli oferty” 
 
14–15 lutego 2019 r., Toruń, IV Zimowa Szkoła Metodologiczna 
 
26 lutego 2019 r., Wrocław, konferencja „Człowiek wobec władzy” 
 
1–2 marca 2019 r., Bielsko-Biała, konferencja „Shapes of the Future”  
 
6 marca 2019 r., Łódź, konferencja „Mass Media we współczesnym świecie” 
 
19–20 marca 2019 r., Płock, konferencja „Efektywna komunikacja w biznesie. 
Problemy, wyzwania, strategie” r.knap@interia.pl 
 
28–29 marca 2019 r., Kraków, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja 
Naukowa „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji 
we współczesnych mediach” 
 
11–12 kwietnia 2019 r., Kraków, konferencja „Badania publiczności w insty-
tucjach kultury” 
 
3–4 czerwca 2019 r., Bydgoszczy, konferencja „Wokół Ladewiga i jego 
Katechizmu biblioteki”  
 

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://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://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://unikonferencje.pl/konferencja/9728-http-sztuka-net-2-0-ogolnopolska-konferencja-naukowa-poswiecona-sztuce-i-kulturze-artystycznej-w-dobie-przestrzeni-internetu
http://avant.edu.pl/sympozjum2
http://unikonferencje.pl/konferencja/9725-iv-zimowa-szkola-metodologiczna
http://unikonferencje.pl/konferencja/9782-konferencja-naukowa-czlowiek-wobec-wladzy
http://unikonferencje.pl/konferencja/9533-shapes-of-the-future
http://unikonferencje.pl/konferencja/9565-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie
mailto:r.knap@interia.pl
http://unikonferencje.pl/konferencja/9795-iii-ogolnopolska-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-jezyk-a-media-perspektywy-oraz-zagrozenia-jezyka-i-komunikacji-we-wspolczesnych-mediach
http://unikonferencje.pl/konferencja/9795-iii-ogolnopolska-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-jezyk-a-media-perspektywy-oraz-zagrozenia-jezyka-i-komunikacji-we-wspolczesnych-mediach
http://www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja
http://www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja
http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/
http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/
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Konferencje 
zewnętrzne 

 

6–7 czerwca 2019 r., Kraków, konferencja „Metal Studies III: media i 
(kon)teksty audiowizualne” 
 
13-14 czerwca 2019 r., Kraków, Ośrodek Badań nad Mediami, Konferencja 
„Kulturoterapia: strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury 
w leczeniu, profilaktyce i edukacji” 
 
13-14 czerwca 2019 r., Instytut Historyczny UW, konferencja naukowa „Plotka 
i pomówienie: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka 
XIX wieku (do 1918 r.)”; e-mail: sekretariat.ih@uw.edu.pl 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 
 
 

Małgorzata Pietrzak, Nowa retoryka teatru. Między 
wczoraj a jutro, BEL Studia, Warszawa 2018, stron 344.  

 
 
 
 
 
 

 
 Monika Kożdoń-Dębecka, Internet w prezydenckich 

kampaniach wyborczych w USA w latach 2000-2012, (seria: 
Media początku XXI wieku), ASPRA, Warszawa 2018, stron 
278. 
 
 
 
 
 

 

 Jadwiga Woźniak-Kasperek, Kłamstwo i metoda: na 
przykładach reprezentacji treści w katalogach bibliotecz-
nych i bibliografiach, Bel Studio, Warszawa 2018, stron 17. 
 
 
 
 
 
 

 
 Elżbieta Barbara Zybert, Elżbieta Maruszak, „…Do Polski 

idziemy przez cały świat…”, Karpatczycy na obrazach Jana 
Gilowskiego, ASPRA, Warszawa 2018, stron 198. 
 
 
 
 
 
 

http://unikonferencje.pl/konferencja/9780-metal-studies-iii-media-i-kon-teksty-audiowizualne
http://unikonferencje.pl/konferencja/9780-metal-studies-iii-media-i-kon-teksty-audiowizualne
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
mailto:sekretariat.ih@uw.edu.pl
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/457-dr-monika-kozdon-debecka
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://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/375-prof-dr-hab-elzbieta-zybert
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/91-pracownicy/pracownicy-administracji/491-mgr-elzbieta-szklarszka-maruszak
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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 
 

X Plenum KC PZPR (grudzień 1988 - styczeń 1989). 
Dokumenty i materiały, wybór dokumentów i opracowanie 
Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz 
Sołtysiak, (seria: Polska mniej znana 1944-1989, t. 15), 
ASPRA, Warszawa2018, ISBN 9788375458879, stron 623. 
 
 
 
 
 

 Azja. Kultura, społeczeństwo i edukacja, redakcja naukowa 
Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2018, stron 217. 
 

 

 

 
Nowy numer 

„Studiów  
Medioznawczych” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem 
„Studiów Medioznawczych” nr 4 (75) 2018. 
 

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
http://studiamedioznawcze.pl/

