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MARZEC 2019 

  
Postępowanie 

awansowe 
Uprzejmie informujemy, że Rada Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 lutego 2019 r. 
podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Krzysztofowi 
Kaszewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 
językoznawstwo. Rada Wydziału Polonistyki UW uznała 

osiągnięcia dr. Krzysztofa Kaszewskiego, będące podstawą nadania stopnia 
doktora habilitowanego, za wysoko ocenione. 
 

Grant  
w konkursie 
HARMONIA 

Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Agnieszka 
Helman-Ważny uzyskała grant w wysokości 
975.226 zł w konkursie NCN „Harmonia” na 
realizację projektu pt. „Jak ochronić królestwo przy 
pomocy tybetańskich manuskryptów: Analiza kody-
kologiczna i historyczna królewskiej kolekcji 

Drangsong z Mustangu w Nepalu”. 
 

Grant  
w konkursie 

MKiDN 

Uprzejmie informujemy, że w konkursie ogłoszo-
nym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. dr hab. Dariusz Kuźmina 

otrzymał (jako koordynator) grant przeznaczony na porządkowanie, kwerendę 
oraz digitalizację materiałów archiwalnych w Fondation Archivum Helveto-
Polonicum (Fryburg, Szwajcaria). Projekt będą realizowali studenci i doktoranci 
naszego Wydziału. 
 

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.  
 

  

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
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
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/405-dr-agnieszka-helman-wazny
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/405-dr-agnieszka-helman-wazny
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.uw.edu.pl/nowy-program-grantow-wewnetrznych-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza/
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
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Szkolenie Biuro Obsługi Badań UW oraz Biuro Międzynarodowych 
Projektów Badawczych serdecznie zapraszają 5 kwietnia 
2019 r. na spotkanie informacyjne prowadzone przez 
pracowników Narodowego Centrum Nauki dla pracowni-
ków naukowych, doktorantów, pracowników administracji. 
 

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. 
 

Polsko-Francuski 
Rok Nauki 

Polsko-Francuski Rok Nauki – zapraszamy do współpracy 
W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplo-
matycznych Polska i Francja zdecydowały się na organizację 
Polsko-Francuskiego Roku Nauki, który umożliwi pogłę-
bienie i wzbogacenie współpracy między Polską a Francją, 
w szczególności między polskimi i francuskimi instytucjami 
szkolnictwa wyższego oraz instytucjami badawczymi.  
W ramach tej inicjatywy wszystkie polskie i francuskie 

instytucje szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji są zaproszone do współ-
pracy i zgłaszania projektów, w celu objęcia ich patronatem i wpisania 
w program wydarzeń Polsko-Francuskiego Roku Nauki.  
Szczegółowe informacje wraz z procedurą dotycząca zaproszenia do 
współpracy będą publikowane na stronach internetowych ambasad:  
Ambasada Francji w Polsce: www.pl.ambafrance.org 
Ambasada RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl 
 

http://bob.uw.edu.pl/zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne-prowadzone-przez-pracownikow-narodowego-centrum-nauki-5-kwietnia-2019/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
http://www.pl.ambafrance.org/
http://www.paryz.msz.gov.pl/
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Fulbright – 
stypendia w USA 

Do 10 czerwca 2019 r. można składać wnioski 
w ramach programu Junior Advanced Research 
Award, którego organizatorem 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. 
     Do 10 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright 
Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są 
pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce 
naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację 
własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach 
badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.  
 

NAWA:  
Program PROM 

(nabór 2019) 

Do 9 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
programu Narodowej Agencji Wymiany Akade-
mickiej pn. PROM. Celem programu jest doskona-

lenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym 
pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 
Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 750 000 zł. Zgodnie 
z informacjami organizatorów NAWA sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz 
jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na 
sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry 
akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) 
o międzynarodowym charakterze. 
 

Dialog  
nabór wniosków 

w 2019 r. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogło-
siło otwarcie naboru wniosków w ramach progra-
mu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym 
do 31 grudnia 2019 r. Na wsparcie działań służą-

cych budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi 
w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, 
przeznaczonych zostanie 20 mln zł. 
 

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. 
 

Konkurs na 
scenariusz filmu - 
Script PRO 2019 

Do 11 marca 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu na dotyczący oryginalnych 
scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, o 
tematyce uniwersalnej, mogącej zainteresować 

światową publiczność kinową, w tym w szczególności mające wątki kulturowe, 
związane z krajem lub regionem pochodzenia autora Script PRO 2019. Pula 
nagród w konkursie wynosi 15 000 zł. 

http://fulbright.edu.pl/junior-award/
http://fulbright.edu.pl/junior-award/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/861-nabor-2019-w-programie-prom-otwarty
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019
https://scriptpro.pl/2019/02/18/rusza-script-pro-2019/
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Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 

Tadeusz Kononiuk 
Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
ISBN 9788375459111 
Stron 287 
 
 
 

 
 Agnieszka Helman-Ważny with contributions by Charles 

Ramble, Nyima Drandul Gurung; Sarah Skumanov and 
Emilie Arnaud-Nguyen 
The Mardzong Manuscripts. Preservation, Interpretation 
and Dating of an Archaeological Find in Mustang, Nepal 
 
Toruń: EIKON Publishing, 2018 
ISBN 9788364869242 

 
 Obraz czy wizja świata. Fotografia w przestrzeni 

kulturowej 
Redakcja naukowa Joanna Szylko-Kwas 
 
Warszawa: Multiprint, 2018 
ISBN 9788395268007 
Stron 339 
 
 
 

 
 Ostatnia prosta. Rząd Józefa Świeżyńskiego (październik–

listopad 1918). Dokumenty i materiały 
Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek 
Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak  
 
Olsztyn – Warszawa – Pułtusk: Instytut Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie; Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej 
PRL; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; 2018 
ISBN 9788375459265 
 Stron 152 

 
Konferencje 
Wydziałowe 

 

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

 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 
wraz z Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecz-
nej zapraszają na 5. Kongres PTKS „Siła mediów: 
ludzie – organizacje – technologie”, który odbędzie 

się w Warszawie 19–21 września 2019 r. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/393-dr-hab-tadeusz-kononiuk
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/405-dr-agnieszka-helman-wazny
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/427-dr-joanna-szylko-kwas
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
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
https://www.kongresptks2019.pl/
https://www.kongresptks2019.pl/
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Konferencje 
Wydziałowe 

 

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 

zapraszają na konferencję naukową „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-
2019”. Debata odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2019 r. 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
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 kwietnia 2019 r., Rzeszów, „Lektura wobec wyzwań współczesności” 
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” 
8–9 kwietnia 2019 r., Rzeszów, „Współczesne kompetencje medialne” 
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 kwietnia 2019 r., Kijów, Ukraina, „Zarządzanie projektami w branży kultury 

i kreatywna industria” 
12–13 kwietnia 2019 r., Toruń, „Historia a media” 
15–16 kwietnia 2019 r., Poznań, „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie 

w trójwymiarze” 
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” 
9–10 maja 2019 r., Lublin, „Współczesne Media XI. Przemoc w mediach” 
9–11 maja 2019 r., Olsztyn, „Postać w kulturze wizualnej. Światy – akcje – 

interakcje” 
13–14 maja 2019 r., Wrocław, „Studia i Perspektywy Medioznawcze 2: Media 

w środowisku cyfrowym” 

http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974
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/
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
http://unikonferencje.pl/konferencja/10113-lektura-wobec-wyzwan-wspolczesnosci
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://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/konferencje
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/10144-vi-miedzynarodowa-naukowa-konferencja-vi-miedzynarodowa-naukowa-konferencja-zarzadzanie-projektami-w-branzy-kultury-i-kreatywna-industria
http://unikonferencje.pl/konferencja/10144-vi-miedzynarodowa-naukowa-konferencja-vi-miedzynarodowa-naukowa-konferencja-zarzadzanie-projektami-w-branzy-kultury-i-kreatywna-industria
http://unikonferencje.pl/konferencja/9960-iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-historia-a-media
http://onepoznan.pl/event/polityka-spoleczna-w-xxi-wieku-polityka-spoleczna-w-trojwymiarze/
http://onepoznan.pl/event/polityka-spoleczna-w-xxi-wieku-polityka-spoleczna-w-trojwymiarze/
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
https://www.umcs.pl/pl/wspolczesnemedia.htm
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://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-studia-i-perspektywy-medioznawcze-2-media-w-srodowisku-cyfrowym/
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-studia-i-perspektywy-medioznawcze-2-media-w-srodowisku-cyfrowym/
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

w przestrzeni medialnej Ziem Zachodnich i Północnych” 
23–24 maja 2019 r., Lublin, „Media in America. America in media” 
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” 
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” 
10–12 września 2019 r., Toruń, „O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego 

kulturowe implikacje” 
12–13 września 2019 r., Poznań, „Transforming Communication - Old and New 

Borders” 
21–22 października 2019 r., Gdańsk, „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019” 
25 października 2019 r., Lublin, „Filozoficzne aspekty literatury” 
8 listopada 2019 r., Gdańsk, „Lustro mediów. Social media - od wolności słowa 

do mowy nienawiści” 
3–4 grudnia 2019 r., Kraków, „Współczesne strategie, narzędzia i metody 

badania mediów i literatury” 
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http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/
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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
mailto:sekretariat.ih@uw.edu.pl
https://nck2019.up.krakow.pl/
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https://zjazdfilozoficzny.kul.pl/
https://1969-konferencja.blogspot.com/
https://1969-konferencja.blogspot.com/
file:///C:/Users/Joasia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ecreapolcomm2019.amu.edu.pl
file:///C:/Users/Joasia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ecreapolcomm2019.amu.edu.pl
http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/rejestracja/
http://www.literatura-filozofia.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10098-iii-konferencja-naukowa-z-cyklu-lustro-mediow-social-media-od-wolnosci-slowa-do-mowy-nienawisci
http://unikonferencje.pl/konferencja/10098-iii-konferencja-naukowa-z-cyklu-lustro-mediow-social-media-od-wolnosci-slowa-do-mowy-nienawisci
http://unikonferencje.pl/konferencja/10103-wspolczesne-strategie-narzedzia-i-metody-badania-mediow-i-literatury
http://unikonferencje.pl/konferencja/10103-wspolczesne-strategie-narzedzia-i-metody-badania-mediow-i-literatury

