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CZERWIEC 2019 

  

Rada 
Doskonałości 

Naukowej 
 

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, kierownik 
Katedry Bibliografii i Dokumentacji Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW została wy-
brana do Rady Doskonałości Naukowej w dyscypli-
nie „nauki o komunikacji społecznej i mediach”. 

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja RDN. Docelowo RDN zastąpi 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 
 

Postępowanie 
awansowe 

W dniu 29 maja 2019 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW podjęła uchwałę w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach 
dr Oldze Dąbrowskiej-Cendrowskiej (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach). 

  

Projekt ERC 
 

Laboratorium Badań Medioznawczych WDIB UW 
zostało oficjalnym partnerem w międzynarodowym 
projekcie badawczym ERC (European Research 
Council) pt. „Europeans Exposed to Dissimilar 
Eiews in the Media: Investigating Backfire Effects 

(ЕХРО 756301)”. Projekt jest realizowany na Uniwersytecie Amsterdamskim 
w The Amsterdam School of Communication Research w okresie od 01.08.2018 r. 
do 31.08.2023 r., główny kierownik projektu prof. Magdalena Wojcieszak.  
Koordynatorami polskiego zespołu badawczego są prof. Tomasz Gackowski  
i dr Karolina Brylska. 
 

Wsparcie  
dla czasopism 

naukowych 

Czasopisma „Przegląd Biblioteczny” (redaktor na-
czelna prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert) i „Za-
gadnienia Informacji Naukowej – Studia Infor-
macyjne” (redaktor naczelna prof. dr hab. Barbara 
Sosińska-Kalata) współwydawane przez Wydział 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW i Stowa-

rzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostały zakwalifikowane do finansowania 
w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.  
 

Dofinansowanie 
publikacji 

Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych WDIB uzyskało z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej dotację w wysokości 20 000 PLN, na wydanie książki 
pod redakcją dr. Sławomira Rogowskiego i dr Anny Wróblewskiej (UKSW) 
pt. Dystrybucja filmowa i programów tv / online (tytuł roboczy). 

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.lbm.uw.edu.pl/
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
http://www.sbp.pl/przeglad
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/375-prof-dr-hab-elzbieta-zybert
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2885&prev=497
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2885&prev=497
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2885&prev=497
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/90-pracownicy/specjali%C5%9Bci-naukowo-techniczni/841-dr-slawomir-rogowski
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Konkursy NCN Do 17 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 17 
i Preludium 17, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki:  
 

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: 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 
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. 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
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
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
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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.  
 

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. 
 

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 dowol-

nym 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. 
 

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.  

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/
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog
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
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,19-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
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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.  
 

Nowa publikacja 
pracowniczki 

WDIB 

Ksenia Kakareko 
Status prawny twórców utworów filmowych 
 
Warszawa: Wydawnictwo naukowe „Silva Rerum”, 2019 
ISBN 9788365697950 
Stron 255 
 
 
 

 
Konferencje 
Wydziałowe 

 

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 czerwca 2019 r., Wrocław, „Czy Europa się rozpada?” – XII Polsko-
Niemieckie Dni Mediów oraz uroczystość wręczenia XXII Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. 

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”. 

21-23 czerwca 3019 r., Warszawa, Big Book Festival 
29–30 czerwca 2019 r., Kraków, „Początki i końce. Zbiorowości i jednostki 

w kontekście zdarzeń historycznych oraz indywidualnych” 

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/409-dr-ksania-kakareko
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://dnimediow.org/
mailto:sekretariat.ih@uw.edu.pl
https://nck2019.up.krakow.pl/
https://nck2019.up.krakow.pl/
https://bigbookfestival.pl/
https://poczatekikonieckonferencja.wordpress.com/
https://poczatekikonieckonferencja.wordpress.com/
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1–3 lipca 2019 r., Wrocław, „Poszukiwanie granic fantastyczności: inicjacja, 
mediacja, transformacja” 

9 września 2019 r., Warszawa, „Poszerzanie poetyki 1. Figury, chwyty, struktury 
tekstowe” 

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” 
19-20 września 2019 r., Zielona Góra, „Winiarstwo lubuskie a media – 

perspektywa trzydziestolecia 1989-2019”  
23 września 2019 r., Białystok, „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty 

społeczne, kulturowe i medialne” 
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 października 2019 r., Bydgoszcz, „Narracje historyczne we współczesnym 

świecie” 
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” 
16–17 listopada 2019 r., Poznań, „Kulturotwórcza funkcja gier”  
18 listopada 2019 r., Gdańsk, „Szary Kruk” 
3–4 grudnia 2019 r., Kraków, „Współczesne strategie, narzędzia i metody 

badania mediów i literatury” 
 

http://ip-r.org/iiiiii-miedzynarodowa-konferencja-poszukiwanie-granic-fantastycznosci-inicjacja-mediacja-transformacja/
http://ip-r.org/iiiiii-miedzynarodowa-konferencja-poszukiwanie-granic-fantastycznosci-inicjacja-mediacja-transformacja/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10560-poszerzanie-poetyki-1-figury-chwyty-struktury-tekstowe
http://unikonferencje.pl/konferencja/10560-poszerzanie-poetyki-1-figury-chwyty-struktury-tekstowe
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
http://konferencja.norwid.net.pl/
http://konferencja.norwid.net.pl/
https://kulturakonteksty.pl/
https://kulturakonteksty.pl/
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://unikonferencje.pl/konferencja/10519-narracje-historyczne-we-wspolczesnym-swiecie
http://unikonferencje.pl/konferencja/10519-narracje-historyczne-we-wspolczesnym-swiecie
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
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