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KWIECIEŃ 2019 

  
Działalność 
Upowszech-

niająca Naukę 

Uprzejmie informujemy, że Wydział Dziennikar-
stwa, Informacji i Bibliologii UW uzyskał 2 granty 
w ramach konkursu DUN (Działalność Upowszech-
niająca Naukę): 
1) w kategorii „działalność wydawnicza” wniosek 

czasopisma „„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział 
zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej 
wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika 
w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie 
i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej” (kierownik dr Dorota 
Pietrzkiewicz) uzyskał dofinansowanie w kwocie 149.501 PLN; 
2) w kategorii „upowszechnianie” wniosek „Zachować i promować polskie 
dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów 
Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego” (kierownicy: prof. dr hab. Janusz W. 
Adamowski i prof. dr hab. Dariusz Kuźmina) uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 996.000 PLN. 
Gratulujemy! 
 

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.  
 

Konkursy NCN Do 17 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 17 
i Preludium 17, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki (system 
ZSUN OSF będzie dostępny nie wcześniej niż w drugiej połowie maja): 

 OPUS 17 – konkurs o charakterze ogólnym na 
projekty badawcze, w których kierownikiem projektu 
może być badacz niezależnie od etapu kariery 
naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. 

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/442-mgr-dorota-pietrzkiewicz
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/442-mgr-dorota-pietrzkiewicz
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/363-prof-dr-hab-janusz-adamowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/363-prof-dr-hab-janusz-adamowski
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/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
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badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytwo-
rzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane 
z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 
 

 PRELUDIUM 17 – na projekty badawcze w których 
kierownikiem projektu może być badacz nieposia-
dający stopnia naukowego doktora. W konkursie 

można uzyskać środki w wysokości maksymalnie 70 000, 140 000 lub 210 000 
zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące 
lub 36 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, 
której koszt nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Zespół badawczy 
może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu 
i opiekuna naukowego. 
 

Nowe konkursy 
NCBR 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe 
konkursy w ramach POIR. 
 konkurs 2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka” 
w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysło-

we i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”; 
 konkurs 3/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka” – Dostępność Plus w ramach 

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe reali-
zowane przez przedsiębiorstwa” 

 konkurs nr 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne”. 

 
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. 
 

NAWA: Promocja 
Zagraniczna 

Do 16 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
drugiej edycji programu Promocja Zagraniczna, 
którego organizatorem jest Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej. W obecnej edycji konkurs Promocja Zagraniczna łączy 
w sobie dwa konkursy: Nowoczesna Promocja Zagraniczna oraz International 
Alumni.  
   W ramach program możliwe jest finansowanie m. in. następujących działań: 

 działania PR, w tym współpraca z blogerami, youtuberami i innymi 
rozpoznawalnymi osobowościami; 

 filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne 
prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę; 

 finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w presti-
żowych wydawnictwach zagranicznych; 

 organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych 
w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej...  

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=588&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54771&cHash=93b72590acb1a01fecce50817293850a
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=588&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54775&cHash=ec90d4bdb176702d2dc49bb56197bb44
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31603&L=588&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54419&cHash=caca5da5e7093cb4dec0efbad0f7fbba
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/861-nabor-2019-w-programie-prom-otwarty
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/896-zapraszamy-do-aplikowania-w-ii-edycji-programu-promocja-zagraniczna
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Akademickie 
Partnerstwa 

Międzynarodowe 
(II edycja) 

Do 30 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
II edycji programu Akademickie Partnerstwa Mię-
dzynarodowe. Celem programu jest wypracowanie 

trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydak-
tycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich, 
m.in.: 

 opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym; 

 opracowanie i złożenie wniosków grantowych; 

 organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów; 

 wymiana studentów oraz pracowników… 
 

Stypendia 
dziennikarskie. 

Konkurs Fundacji 
Współpracy 

Polsko-
Niemieckiej 

Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej – celem konkursu 
jest wsparcie dziennikarzy, których praca 
przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-

niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania 
europejskie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2019 r. 
 

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.  
 

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. 
 

Konkurs FNP Do 25 maja 2019 r. można zgłaszać prace do 
kolejnej edycji programu Monografie, któ-
rego organizatorem jest Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finan-
sowanie wydania najlepszych, oryginalnych 

i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecz-
nych. Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 
 

  

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprze-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprze-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/stypendia-dziennikarskie-konkurs-fundacji-wspolpracy-polsko-niemieckiej-tZrp5h
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/stypendia-dziennikarskie-konkurs-fundacji-wspolpracy-polsko-niemieckiej-tZrp5h
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://www.gov.pl/web/nauka/dialog
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
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Nagroda im. prof. 
R. Czerneckiego 
za krzewienie 

wiedzy o Edukacji 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego 
EFC organizuje drugą edycję konkursu Nagroda im. prof. 
Romana Czerneckiego. Jest to szczególne wyróżnienie 
dla autorów publikujących prace, które stanowią pogłę-
biony głos w debacie na temat szkolnictwa i nauczania 
w Polsce. 
Do konkursu można zgłaszać artykuły publikowane 

w mediach oraz publikowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat 
edukacji. Prace będą oceniane przez szerokie grono specjalistów. Autorzy 
publikacji, które według kapituły istotnie przyczyniają się do rozwoju 
rzeczywistości szkolnej i akademickiej, otrzymają nagrody pieniężne o łącznej 
wartości 10.000 zł. w każdej kategorii konkursu podczas uroczystej gali 
w listopadzie 2019 r. Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną do 31 maja 
2019 roku na adres nagroda@efc.edu.pl  
 

ACADEMIA 2019 Do 12 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową 
ACADEMIA 2019. W ramach konkursu przyznane zostaną 
trzy nagrody, których łączna wysokość wynosi 4 000 zł. 
Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą 
przystąpić wszyscy polscy wydawcy, publikujący książki 
naukowe, podręczniki akademickie, monografie, serie 

wydawnicze oraz tłumaczenia.  
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 

Kamila Kamińska-Chełminiak 
Cenzura w Polsce 1944–1960. Organizacja, kadry, 
metody pracy  
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 
ISBN 9788375459340 
Stron 424 
 
 
 

 Wacława Olszewicza listy do córki  
Opracowanie naukowe, wstęp i przypisy Robert Kotowski 
 
Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019 
ISBN 9788362068432 
Stron 360 
 
 
 

 
 Ukazał się marcowy numer „Studiów Medioznawczych”, 

który od tego roku jest dostępny tylko w postaci cyfrowej 
na stronie studiamedioznawcze.eu 

https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego
https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego
mailto:nagroda@efc.edu.pl
http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/
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/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/386-dr-hab-robert-kotowski
http://studiamedioznawcze.eu/
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Konferencje 
Wydziałowe 

 

„Social media, influencerzy i zabezpieczenie 
kryzysowe” – to temat tegorocznego Kongresu 
Profesjonalistów PR. Wydarzenie odbędzie się 
w dn. 25–26 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie. Wśród 
prelegentów są m.in. innymi Ryan Socash 
(MEDIAKRAFT), Adam Ambrozik (VELUX), Se-

bastian Bykowski (PRESS-SERVICE Monitoring Mediów), Michał Gembal 
(ARCUS), Adam Burak (PKN ORLEN).  
     Drugiego dnia Kongresu, 26 kwietnia, odbędzie się sesja naukowa, której 
tematem przewodnim będą polskie standardy etyczne w public relations. Jej 
patronem będzie Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz Związek Firm Public Relations. Zachęcamy do zgłaszania tematów swoich 
referatów i wzięcia udziału w sesji naukowej. 
     Kongres Profesjonalistów Public Relations jest największym w Polsce 
spotkaniem ludzi z branży public relations . Dwudniowe wydarzenie to szereg 
prelekcji, warsztaty praktyczne i okazja do rozmów o branży. W tym roku 
Kongres PR odbędzie się już po raz XIX. 
 

 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. 
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

https://kongresprofesjonalistow.pl/
https://kongresprofesjonalistow.pl/
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
https://www.kongresptks2019.pl/
https://www.kongresptks2019.pl/
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974
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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
17–18 października 2019 r., Kraków, „Wiedza - Komunikacja - Działanie. 

Komunikowanie interdyscyplinarne” 
21 października 2019 r., Sosnowiec, „Polityka informacyjna wobec dóbr 

kultury” 
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” 
18 listopada 2019 r., Gdańsk, „Szary Kruk” 
3–4 grudnia 2019 r., Kraków, „Współczesne strategie, narzędzia i metody 

badania mediów i literatury” 
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