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LUTY 2019 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biblio-
logii UW podjęła następujące uchwały: 

 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
o Prof. UW dr hab. Alicji Jaskierni; 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o mediach: 

o dr Marii Łoszewskiej-Ołowskiej; 
o dr Annie Jupowicz-Ginalskiej; 
o dr Małgorzacie Laskowskiej; 
o dr Anecie Dudzie;  

 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie bibliologia i informatologia 

o mgr. Sebastianowi Grabowskiemu. 
 

Monitorowanie 
trendów 

technologicznych 

Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum 
Rafinacji Informacji Sp. z o.o., uzyskało w wyniku 
pozytywnie rozstrzygniętego przetargu, zamówie-
nie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 

monitorowanie trendów technologicznych. Realizowany projekt, którego war-
tość wynosi 3.198.000 zł jest wdrożeniem innowacyjnej metodologii rafinacji 
informacji. Centrum Rafinacji Informacji to najnowszy spin-off Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jego założycielami są naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek i dr hab. inż. 
Wiesław Cetera. Spółka zajmuje się analizą Big Data – dużych zbiorów 
informacji dostępnych w cyberprzestrzeni. To ósma spółka, która działa na UW 
i pierwsza reprezentująca nauki humanistyczne. 
 

Pierwszy wykaz 
wydawnictw 

Na stronie MNiSW ukazał się wykaz wydawnictw, 
który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy 
ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie 
uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). 
Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza 
ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgło-

szone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny 
ekspertów KEN-u. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-uw-dr-hab-alicja-jaskiernia
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/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/408-dr-anna-jupowicz-ginalska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/376-prof-dr-hab-wlodzimierz-gogolek
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/398-dr-inz-wieslaw-cetera
http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie
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Nowy program 
grantów 

wewnętrznych 
„Strategia 

doskonałości – 
uczelnia 

badawcza” 

Uniwersytet Warszawski wprowadził nowe zasady 
przyznawania grantów wewnętrznych. Jest to zwią-
zane z otrzymaniem przez UW środków od MNiSW 
na pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – 
uczelnia badawcza”. Dofinansowanie projektów 

naukowych oraz wsparcie współpracy międzynarodowej będą przyznawane w 
ramach 5 ścieżek. Program „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” 
będzie funkcjonował do 31 maja 2019 r. Na podstawie doświadczeń z jego 
realizacji powstał nowy program grantów wewnętrznych UW.  
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Do 15 marca 2019 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursów ETIUDA 7, 
SONATINA 3, UWERTURA 3, których organizatorem jest Narodowe Centrum 
Nauki: 

 ETIUDA 7 – Konkurs na stypendia skierowany do 
osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wy-
mogiem koniecznym do aplikowania w konkursie 
ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. 

Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej 
i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 
30 kwietnia 2019 r. 
 

 SONATINA 3 – Konkurs na projekty badawcze 
realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym zostanie on nadany do końca 
czerwca 2019 r. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie 
kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) 
staży zagranicznych. 
 

 UWERTURA 3 – Konkurs na staże w zagranicznych 
zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można 

przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych 
realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. 
 

Dioscuri 2 Narodowe Centrum Nauki i Towarzystwo Maxa 
Plancka zapraszają do udziału w drugim konkursie 
Dioscuri na dofinansowanie do czterech „Centrów 
Doskonałości” w Polsce. Do 20 marca 2019 roku 
wybitni naukowcy ze wszystkich dyscyplin nauko-
wych mogą ubiegać się o założenie Centrum. Finan-
sowanie Centrum Dioscuri ma na celu wsparcie 
wybitnych naukowców, którzy chcą stworzyć inno-
wacyjną i międzynarodową grupę badawczą w pol-

skiej instytucji naukowej. Szczegółowe informacje na temat konkursu można 
znaleźć na stronie NCN oraz na stronie Biura Międzynarodowych Programów 
Badawczych UW. 
 

NORFACE – nowy 
konkurs z zakresu 
nauk społecznych 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE 
zapraszają do udziału w konkursie na międzynaro-
dowe projekty badawcze z dziedzin nauk społecz-
nych „Democratic governance in a turbulent age”. 

Konkurs przeznaczony jest dla grup badawczych złożonych z co najmniej trzech 

https://www.uw.edu.pl/nowy-program-grantow-wewnetrznych-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza/
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/
http://bmpb.uw.edu.pl/
http://bmpb.uw.edu.pl/
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zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących 
w konkursie. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie składany jest 
wniosek wstępny, tzw. outline proposal, w terminie do 19 lutego 2019 r. do 
godz. 14.00. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zapro-
szenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Czas trwania projektu: 
24 lub 36 miesięcy. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie NCN oraz na 
stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW. 
 

NCBR  
LIDER X – konkurs 

dla młodych 
naukowców 

Do 18 marca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków 
w ramach konkursu LIDER X, którego organizatorem 
jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs 

adresowany jest do doktorantów, nauczycieli akademickich bez stopnia 
doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony nie 
upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. 
 

Konkurs FNP Do 11 marca 2019 r. można zgłaszać prace do 
kolejnej edycji programu Monografie, którego 
organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania 

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

 
Inkubator 

Innowacyjności 
2.0 

W dniu 23 stycznia 2019 r. otwarty został nabór 
wniosków w ramach programu pod nazwą Inku-
bator Innowacyjności 2.0. Nabór wniosków do 
programu trwa 21 od dnia ogłoszenia naboru. Celem 

programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac 
rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Jak informuje 
MNiSW przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących 
aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z oto-
czeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do 
zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań 
rynkowych. 

 
Fulbright Junior 

Research Award - 
stypendia w USA 
dla doktorantów 

Od 1 lutego 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. można 
składać wnioski w ramach programu Junior 
Advanced Research Award, którego organizato-
rem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany 

jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na 
w trakcie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu 
badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji 
pozarządowej. 
 

Papaya Young 
Directors 2019 - 
konkurs filmowy 

Do 24 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu filmowego Papaya Young Directors 2019. 
Konkurs adresowany jest do studentów i absolwen-
tów szkół filmowych, artystycznych, humanistycz-
nych, filmowców amatorów, jak również osób bez 
dyplomu w przedziale wiekowym 20–35 lat. Pula 

nagród w konkursie wynosi 60 000 zł. 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-04-ogloszenie-konkursu-norface
http://bmpb.uw.edu.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-inkubator-innowacyjnosci-20
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-inkubator-innowacyjnosci-20
http://fulbright.edu.pl/junior-award/
http://fulbright.edu.pl/junior-award/
https://www.papayayoungdirectors.com/o-konkursie
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VII edycja 
konkursu im. Inki 
Brodzkiej-Wald 

Do 22 lutego 2019 r. można przesyłać zgłoszenia 
w ramach VII edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-
Wald. Celem konkursu jest promowanie wybitnych 

prac z zakresu humanistyki. W obecnej edycji konkursu przyjmowane będą 
rozprawy doktorskie dotyczące współczesności z zakresu humanistyki, które 
zostały obronione w 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 czerwca 
2019 r. 
 

Nagroda im. 
Tadeusza 

Kotarbińskiego - 
V edycja 

Do 5 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace 
naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem 
konkursu jest promocją badań, publikacji huma-

nistycznych i samej humanistyki. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł. Do 
konkursu można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania: została 
opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny 
przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana 
w 2018 roku i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk huma-
nistycznych. 
 

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.  
 

Kustosz Pamięci 
Narodowej  
XVIII edycja 

 

Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVIII 
edycji konkursu Instytutu Pamięci Narodowej pn. Kustosz 
Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest osobom, 
a także instytucjom i organizacjom społecznym za szcze-
gólnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu 
Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną 

zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do 
nagrody Kustosza Pamięci Narodowej mogą zgłaszać instytucje, organizacje 
społeczne i osoby fizyczne. 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 

Katarzyna Gajlewicz-Korab 
Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era 
cyfrowa 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
ISBN 9788375459050 
Stron 382 
 

 

http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald
http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019
https://www.facebook.com/events/323818068434340/
https://www.facebook.com/events/323818068434340/
http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/64861,Nagroda-IPN-Kustosz-Pamieci-Narodowej-zgloszenia-kandydatow-do-28-lutego-2019.html
http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/64861,Nagroda-IPN-Kustosz-Pamieci-Narodowej-zgloszenia-kandydatow-do-28-lutego-2019.html
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/402-dr-katarzyna-gajlewicz-korab
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Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 
 
 

Magdalena Paul  
Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badania 
użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim 
 
Warszawa: Grupa COGITO, 2018 
ISBN 9788385534990 
Stron 303 
 
 
 

 
 Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera i inni 

Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla 
użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od 
analizy dyskursu po badania okulograficzne 
 
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 
ISBN 9788366220249 
Stron 299 
 

 
 Komunikowanie w świecie aplikacji  

Redakcja naukowa Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, 
Mateusz Patera 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
ISBN 9788375459043 
Stron 152 
 
 
 

 Polska droga do Unii Europejskiej w świetle spuścizny 
Jana Kułakowskiego. Dokumenty i materiały  
Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek 
Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak  
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
ISBN 9788375459104 
Stron: 257 
 

 
 Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym  

Redakcja Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia 
Kakareko, Jacek Sobczak 
 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2018  
ISBN 9788365697608 
Stron 250 
 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/1948-dr-magdalena-paul
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/401-dr-hab-tomasz-gackowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/397-dr-karolina-brylska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/91-pracownicy/pracownicy-administracji/482-mgr-mateusz-patera
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/401-dr-hab-tomasz-gackowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/397-dr-karolina-brylska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/91-pracownicy/pracownicy-administracji/482-mgr-mateusz-patera
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
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Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 

Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa 
w Polsce po 1989 roku 
Redakcja naukowa Kamila Kamińska-Chełminiak, Zbigniew 
Romek 
 
Pułtusk-Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
ISBN 9788375459098 
Stron 262 
 

 
 Bibliografie specjalne. Rozwój i otwartość  

Redakcja naukowa Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga 
Woźniak-Kasperek 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
Seria: „Media początku XXI wieku”, t. 35 
ISBN 9788375459074 
Stron 230 
 
 

 Sienkiewicz. Nowa odsłona  
Redakcja Grażyna Borkowska, Robert Kotowski, Anna 
Kurska 
 
Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2018  
ISBN 9788362068357 
Stron 304 
 
 

 
Konferencja 
Wydziałowa 

 

Katedra Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW, Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie oraz International Society for Know-
ledge Organization (ISKO) serdecznie zapraszają do 

wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rewolucja 
cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy” z cyklu Nauka 
o informacji w okresie zmian (13–14 maja 2019 r., Warszawa).  
 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9–10 lutego 2019 r., Kraków, „Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii 
przez wikinomię po smart mobs” 

20–22 lutego 2019 r., Pałac i Folwark Galiny, Galiny, „Kultura Pokoju - Kultura 
Sieci” 

23 lutego 2019 r., Warszawa, „Redagowanie tekstów naukowych – publikacje 
naukowe w teorii i praktyce” 

28 lutego - 01 marca 2019 r., Lublin, „Czas na umysł” 
1–2 marca 2019 r., Bielsko-Biała, „Shapes of the Future”  
6 marca 2019 r., Łódź, „Mass Media we współczesnym świecie” 
14–15 marca 2019 r., Warszawa, „Obraz. Wizerunek. Marketing” 
15 marca 2019 r., Kijów (Ukraina), „Innowacyjne w branży kultury” 
16 marca 2019 r., Lublin, „POLITIMI – Media w XXI wieku” 
16–17 marca 2019 r., Warszawa, „Niestała i zmienna zawsze kobieta jest” 
16–17 marca 2019 r., Kraków „Groza – przerażenie – terror. Konteksty 

kulturowe i historyczne” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/410-dr-kamila-kaminska-chelminiak
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://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/386-dr-hab-robert-kotowski
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
https://encyklopedyzm.wordpress.com/
https://encyklopedyzm.wordpress.com/
http://kultura.wsb.net.pl/
http://kultura.wsb.net.pl/
http://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/
http://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/
http://umysl.kul.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9533-shapes-of-the-future
http://unikonferencje.pl/konferencja/9565-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie
http://prowadzeni-obrazami.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10004-ih-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-innowacyjne-w-branzy-kultury
http://unikonferencje.pl/konferencja/10029-ii-ogolnopolska-konferencja-politimi-media-w-xxi-wieku
http://unikonferencje.pl/konferencja/9918-niestala-i-zmienna-zawsze-kobieta-jest
https://kontekstygrozy.wordpress.com/
https://kontekstygrozy.wordpress.com/
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 marca 2019 r., Londyn, „Developing Digital Skills Workshop” 
19–20 marca 2019 r., Płock, „Efektywna komunikacja w biznesie. Problemy, 

wyzwania, strategie”  
28–29 marca 2019 r., Zielona Góra, „Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – 

działania” 
28–29 marca 2019 r., Kraków, „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia 

języka i komunikacji we współczesnych mediach” 
29-30 marca 2019 r., Kraków, „Nasz język ojczysty: humor i karnawalizacja 

w komunikacji” 
3–4 kwietnia 2019 r., Poznań, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka 

Konferencja Bibliologiczna 
4–5 kwietnia 2019 r., Katowice, „Filmowe Psycho-tropy” 
4–5 kwietnia 2019 r., Poznań, „Polonia i Polacy za granicą – kulturowe 

i edukacyjne obszary badań i doświadczeń” 
4–5 kwietnia 2019 r., Lublin, „Wspólne drogi „Człowiek w obliczu przemian”” 
5 kwietnia 2019 r., Konin, „Słuchanie medium. Głosy i odgłosy w kulturze 

współczesnej” 
9–10 kwietnia 2019 r., Warszawa, „Autodestrukcja II. Sytuacje graniczne we 

współczesnej kulturze” 
10 kwietnia 2019 r., Łódź, „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: 

VOL. III” 
11–12 kwietnia 2019 r., Kraków, „Badania publiczności w instytucjach kultury” 
12–13 kwietnia 2019 r., Toruń, „Historia a media” 
25 kwietnia 2019 r., Katowice, „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość 

zaczyna się dziś” 
25–27 kwietnia 2019 r., Wilno (Litwa), „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej 

i (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)” 
7–8 maja 2019 r., Bydgoszcz, „The Future of Media, Mediatization, Journalism 

and Communication” 
9 maja 2019 r., Wrocław, „Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu” 
9–11 maja 2019 r., Olsztyn, „Postać w kulturze wizualnej. Światy – akcje – 

interakcje” 
16–17 maja 2019 r., Gdańsk, „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, 

pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy 
rozwoju” 

19 maja 2019 r., Londyn, „Developing Research Skills Workshop” 
23–25 maja 2019 r., Toruń, „„Czterej pancerni i pies” – wokół fenomenu 

kulturowego” 
25 maja 2019 r., Gorzów Wielkopolski, „Mniejszości narodowe i etniczne 

w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych” 
31 maja 2019 r., Kraków, „Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach 

Polaków. Stosunki polsko-niemieckie” 
3–4 czerwca 2019 r., Bydgoszcz, „Wokół Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”  
5–7 czerwca 2019 r., Lublin, „Naśladownictwo czy inspiracja? Problem 

podobieństwa w sztuce”  
6–7 czerwca 2019 r., Kraków, „Metal Studies III: media i (kon)teksty 

audiowizualne” 
8 czerwca 2019 r., Lublin, „IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Cyber+Media” 
9 czerwca 2019 r., Londyn, „Oral History Workshop” 
13-14 czerwca 2019 r., Kraków, „Kulturoterapia: strategie, teksty i formy 

wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji” 

http://www.lcir.co.uk/developing-digital-skills-workshop/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9807-efektywna-komunikacja-w-biznesie-problemy-wyzwania-strategie
http://unikonferencje.pl/konferencja/9807-efektywna-komunikacja-w-biznesie-problemy-wyzwania-strategie
http://unikonferencje.pl/konferencja/9895-polityka-a-sztuka-instytucje-tworcy-dzialania
http://unikonferencje.pl/konferencja/9895-polityka-a-sztuka-instytucje-tworcy-dzialania
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://unikonferencje.pl/konferencja/9892-nasz-jezyk-ojczysty-humor-i-karnawalizacja-w-komunikacji
http://unikonferencje.pl/konferencja/9892-nasz-jezyk-ojczysty-humor-i-karnawalizacja-w-komunikacji
https://www.facebook.com/events/548470755634755/
https://www.facebook.com/events/548470755634755/
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/18635-iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-filmowe-psycho-tropy
http://polonia-polacy.amu.edu.pl/
http://polonia-polacy.amu.edu.pl/
https://www.umcs.pl/pl/doktoranciwh.htm
http://unikonferencje.pl/konferencja/10043-sluchanie-medium-glosy-i-odglosy-w-kulturze-wspolczesnej-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa
http://unikonferencje.pl/konferencja/10043-sluchanie-medium-glosy-i-odglosy-w-kulturze-wspolczesnej-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa
http://unikonferencje.pl/konferencja/9988-autodestrukcja-ii-sytuacje-graniczne-we-wspolczesnej-kulturze
http://unikonferencje.pl/konferencja/9988-autodestrukcja-ii-sytuacje-graniczne-we-wspolczesnej-kulturze
https://www.facebook.com/events/279636329346858/
https://www.facebook.com/events/279636329346858/
http://www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja
http://unikonferencje.pl/konferencja/9960-iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-historia-a-media
http://unikonferencje.pl/konferencja/9996-co-nowego-w-nowych-mediach-przyszlosc-zaczyna-sie-dzis
http://unikonferencje.pl/konferencja/9996-co-nowego-w-nowych-mediach-przyszlosc-zaczyna-sie-dzis
http://unikonferencje.pl/konferencja/9924-od-unii-lubelskiej-do-unii-europejskiej-i-aspekty-historyczne-spoleczno-polityczne-prawne-i-kulturowe
http://unikonferencje.pl/konferencja/9924-od-unii-lubelskiej-do-unii-europejskiej-i-aspekty-historyczne-spoleczno-polityczne-prawne-i-kulturowe
https://futureofmedia.ukw.edu.pl/jednostka/the-future-od-media
https://futureofmedia.ukw.edu.pl/jednostka/the-future-od-media
http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/news-mats-5c4abd56ec2bc-konferencja-zaproszenie.pdf
http://unikonferencje.pl/konferencja/9896-postac-w-kulturze-wizualnej-swiaty-akcje-interakcje
http://unikonferencje.pl/konferencja/9896-postac-w-kulturze-wizualnej-swiaty-akcje-interakcje
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20538
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20538
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20538
http://www.lcir.co.uk/research-skills-workshop/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10018-czterej-pancerni-i-pies-wokol-fenomenu-kulturowego
http://unikonferencje.pl/konferencja/10018-czterej-pancerni-i-pies-wokol-fenomenu-kulturowego
http://unikonferencje.pl/konferencja/9800-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-sferze-medialnej-ziem-zachodnich-i-polnocnych
http://unikonferencje.pl/konferencja/9800-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-sferze-medialnej-ziem-zachodnich-i-polnocnych
https://www.facebook.com/events/409782602896234
https://www.facebook.com/events/409782602896234
http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/410873426120789/
https://www.facebook.com/events/410873426120789/
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://www.cyber-media.pl/
http://www.cyber-media.pl/
http://www.lcir.co.uk/oral-history-workshop/
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 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 

13-14 czerwca 2019 r., Instytut Historyczny UW, „Plotka i pomówienie: 
wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 
1918 r.)”; e-mail: sekretariat.ih@uw.edu.pl 

13–16 czerwca 2019 r., Kraków, „10th Interdisciplinar Conference on Nature – 
Human – Culture”. 

9–14 września 2019 r., Lublin, „XI Polski Zjazd Filozoficzny” 
25 października 2019 r., Lublin, „Filozoficzne aspekty literatury” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat.ih@uw.edu.pl
https://nck2019.up.krakow.pl/
https://nck2019.up.krakow.pl/
https://zjazdfilozoficzny.kul.pl/
http://www.literatura-filozofia.pl/

