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MAJ 2019 

  
Nagroda  

za książkę  
na temat polityki 

medialnej 
 

Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Maria Łoszewska-
Ołowska za książkę Zakaz publikacji w prasie danych 
i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych 
o przestępstwo (Wyd. ASPRA, Warszawa 2018) została 
laureatką drugiej edycji Nagrody im. Karola Jakubowicza.  
Gratulujemy! 

Laureaci Nagrody 
Naukowej SBP 

im. Adama 
Łysakowskiego za 

rok 2018 
 

Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Nauko-
wej im. Adama Łysakowskiego nagrodę za rok 2018 
w kategorii podręczniki akademickie otrzymała 
publikacja: Nauka o informacji 
w okresie zmian. Innowacyjne 
usługi informacyjne. Praca zbio-
rowa pod redakcją Barbary 
Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłow-

skiego i Zuzanny Wiorogórskiej, Warszawa: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, 2018, (Seria: „Miscellanea Informa-
tologica Varsoviensia”, Vol. 9; Seria: „Nauka – Dydaktyka – 
Praktyka” t. 182), ISBN 9788365741073, stron 348. 
Gratulujemy! 
 

Wsparcie  
dla czasopism 

naukowych 

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia 
Medioznawcze” wydawane przez Wydział Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiemu zostało zakwalifikowane do finan-
sowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla 
czasopism naukowych” (kierownik prof. dr hab. Ro-

bert Cieślak, kwota dofinansowania: 21.005 PLN). 
 

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): 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/439-dr-maria-loszewska-olowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/439-dr-maria-loszewska-olowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/371-prof-dr-hab-barbara-sosinska-kalata
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/371-prof-dr-hab-barbara-sosinska-kalata
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/390-dr-hab-piotr-tafilowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/390-dr-hab-piotr-tafilowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/1318-dr-zuza-wiorogorska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/377-prof-dr-hab-robert-cieslak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/377-prof-dr-hab-robert-cieslak
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Konkursy NCN 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 
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. 
 

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...  

 
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… 
 

NAWA: Wymiana 
bilateralna 

naukowców 
Polska-Niemcy 

Do 28 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach wymiany bilateralnej naukowców po-
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Fede-

ralną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu 
realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie 
przez partnerów z Polski i z Niemiec. Projekty składane w ramach naboru mogą 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/896-zapraszamy-do-aplikowania-w-ii-edycji-programu-promocja-zagraniczna
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
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty
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być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 
roku. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 
31 grudnia 2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich 
dziedzin nauki. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA 
wynosi 25 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych 
Wnioskodawcy. 
 

NAWA: Wymiana 
bilateralna  
z Francją 

Do 3 lipca 2019 r. można składać wnioski w ramach 
polsko-francuskiego konkursu na wymianę oso-
bową naukowców Polonium 2019/2020. Program 

obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi 
i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie 
strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej 
z nich. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 
maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji 
projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. Przedstawiony 
projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. 
 

NAWA: Wymiana 
bilateralna  
z Czechami 

Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach wymiany bilateralnej naukowców po-
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. 

Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji 
projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partne-
rów z Polski i z Czech. Projekty składane w ramach naboru mogą być 
realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 r. 
Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 
2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin 
nauki. 
 

NAWA: Program 
im. Bekkera na 

zagraniczne 
wyjazdy naukowe 

(II edycja) 

Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ra-
mach II edycji programu im. Bekkera na zagra-
niczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest 
wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu 
do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu 
podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do 
pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 
Budżet programu wynosi 40 mln zł. 
 

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.  

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/960-wymiana-bilateralna-z-francja
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/970-wymiana-bilateralna-z-republika-czeska
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/970-wymiana-bilateralna-z-republika-czeska
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/965-nabor-2019-w-programie-im-bakkera-otwarty
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/965-nabor-2019-w-programie-im-bakkera-otwarty
http://fulbright.edu.pl/junior-award/
http://fulbright.edu.pl/junior-award/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
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Program 
Leadership 
Academy 

for Poland 

Do 20 maja 2019 r. trwa rekrutacja do programu 
Leadership Academy for Poland. Inicjatywa reali-
zowana przy udziale m.in. profesorów z Uniwer-
sytetu Harvarda, ma na celu wsparcie 

utalentowanych Polaków – naukowców, przedsiębiorców, liderów – oraz 
stworzenie impulsu rozwojowego polskiej nauki i szkolnictwa. W ramach 
projekty wybranych zostanie 40 osób w wieku do 45 lat z następujących 
sektorów: biznes; media; kultura; nauka; administracja publiczna; start-upy; 
organizacje non-profit.  
 

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, 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/ 
 

Granty 
indywidualne 

European 
Fellowships 

Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu Individual Fellowships, 
który organizowany jest w ramach Akcji Marii 
Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożli-
wienie indywidualnym naukowcom zdobywania 
nowej wiedzy i pracy nad projektami w do-

wolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają 
także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.Zgodnie z regulami-
nem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygoto-
wuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkole-
niowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships 
wyróżnia się dwa typy grantów: European Fellowships oraz Global 
Fellowships. 

 
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 publiko-
wane w mediach oraz publikowane prace naukowe 

i popularnonaukowe na temat edukacji. Prace będą oceniane przez szerokie 
grono specjalistów. Autorzy publikacji, które według kapituły istotnie przyczy-
niają 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 elektro-
niczną do 31 maja 2019 roku na adres nagroda@efc.edu.pl  

https://center-for-leadership.org/academy/overview/
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego
https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego
mailto:nagroda@efc.edu.pl
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Nagrody 
Naukowe 
„Polityki” 

Do 16 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia 
do 19. edycji Nagród Naukowych tygodnika 
Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie 

pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde 
i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się 
z dwóch etapów. 
 

Konkurs 
fotograficzny 

„Uniwersytet” 

Do 18 października 2019 r. trwa nabór zgłoszeń 
w ramach konkursu fotograficznego pn. Uniwersy-
tet. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 
wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i 
amatorzy. Pula nagród w konkursie wynosi 3 700 zł. 

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format 
minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które 
traktowane będą jako jedna praca.  
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Agnieszka Chamera-Nowak 
Książka a stalinizm  
 
Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019 
Seria: „Nauka - Dydaktyka – Praktyka” 
ISBN 9788365741325 
Stron 448 
 
 

 
 Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big 

Data  
Redaktor naukowy  Agata Opolska-Bielańska 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 
Seria: „Media początku XXI wieku” 
ISBN 9788375459524 
Stron 153 
 

 
Nowe publikacje 

pracowników 
WDIB 

 

Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych 
Mediów, t. 2  
Redakcja naukowa Agata Opolska-Bielańska 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 
Seria: „Media początku XXI wieku” 
ISBN 9788375459432 
Stron 308 
 
 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,19-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,19-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/399-dr-agnieszka-chamera-nowak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/458-dr-agata-opolska-bielanska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/458-dr-agata-opolska-bielanska
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 Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych 
Mediów, t. 3  
Redakcja naukowa Agata Opolska-Bielańska 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 
Seria: „Media początku XXI wieku” 
ISBN 9788375459449 
Stron 407 
 

 
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 
Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia 
udziału w konferencji naukowej „Komunikacja-

media-kultura w erze nowych mediów”, która odbędzie się 17 czerwca 2019 
roku.  
 

 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. 
 

 Laboratorium Badań Medioznawczych zaprasza na X 
Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medio-
znawców „Społeczeństwa sieci – czym są i jak je 

badać?”, która odbędzie się 21-22 listopada 2019 r. 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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” 
22 maja 2019 r., Wrocław, “Współczesne dyskursy populistyczne w Europie i o 

Europie. Narracja, retoryka, program polityczny” 
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” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/458-dr-agata-opolska-bielanska
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/2296-komunikacja-media-kultura-w-erze-nowych-mediow
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/2296-komunikacja-media-kultura-w-erze-nowych-mediow
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://konferencjemedioznawcze.pl/x-okmm
http://konferencjemedioznawcze.pl/x-okmm
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/
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://www.europeistyka.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Zapraszamy-do-udzialu-w-Ogolnopolskiej-Konferencji-Naukowej-Wspolczesne-dyskursy-populistyczne-w-Europie-i-o-Europie-Narracja-retoryka-program-polityczny
http://www.europeistyka.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Zapraszamy-do-udzialu-w-Ogolnopolskiej-Konferencji-Naukowej-Wspolczesne-dyskursy-populistyczne-w-Europie-i-o-Europie-Narracja-retoryka-program-polityczny
https://www.wimbp.gorzow.pl/mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-sferze-medialnej-ziem-zachodnich-i-polnocnych/
https://www.wimbp.gorzow.pl/mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-sferze-medialnej-ziem-zachodnich-i-polnocnych/
https://mediaameryka.wixsite.com/umcs
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badania.wdib@uw.edu.pl 

 

 

 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
7 czerwca 2019 r., Warszawa, „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Człowiek 

w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem 
zniewolenia” 

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” 
4–6 października 2019 r., Doha (Katar), IMMAA 2019 Conference „Media 

Systems, Creative Industries Management and Business Sustainability” 
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” 
 

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
https://konferencje.aps.edu.pl/
https://konferencje.aps.edu.pl/
https://konferencje.aps.edu.pl/
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/
https://nck2019.up.krakow.pl/
https://zjazdfilozoficzny.kul.pl/
https://1969-konferencja.blogspot.com/
https://1969-konferencja.blogspot.com/
https://ecrea.eu/page-18206/6993066
https://ecrea.eu/page-18206/6993066
https://www.facebook.com/events/911009115762484/
https://www.facebook.com/events/911009115762484/
https://idmiksuj.edu.pl/
https://idmiksuj.edu.pl/
http://www.humanitas.edu.pl/konferencja_polityka_informacyjna_wobec_dobr_kultury
http://www.humanitas.edu.pl/konferencja_polityka_informacyjna_wobec_dobr_kultury
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
https://szarykruk.evenea.pl/
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

