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LIPIEC – SIERPIEŃ 2019 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW podjęła następujące uchwały 
w sprawie: 
– poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dzie-
dzinie nauk humanistycznych dr. hab. Ryszardowi 
Nowickiemu, prof. UKW; 

– nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Jagodzie Bloch; 
– nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Teresie Święćkowskiej. 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Od 17 czerwca 2019 r. do 17 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4, SONATA BIS 9 oraz GRIEG i IdeaLab, 
których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki: 
 

 MAESTRO 11 – konkurs na projekty badawcze dla 
doświadczonych naukowców mające na celu reali-
zację pionierskich badań naukowych, w tym inter-

dyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychcza-
sowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie 
tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym 
również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie 
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami 
niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.  
 

 UWERTURA 4 –  konkurs na staże w zagranicznych 
zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy 

planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC 
i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w między-
narodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym 
występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału 
polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można 
otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem 
w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie 
kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/395-dr-jagoda-bloch
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/428-dr-teresa-swieckowska
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
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Otwarte  
konkursy NCN 

SONATA BIS 9 – konkurs na projekty badawcze, 
w których kierownikiem projektu może być badacz, 
który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie 

od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt 
badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego 
badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można 
otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym 
również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie 
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami 
niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 
 

 GRIEG – to konkurs przeznaczony na polsko-
norweskie projekty badawcze realizowane we 
wszystkich dziedzinach nauk, a w szczególności 
obejmujący tematykę badań polarnych oraz 

projekty z zakresu nauk społecznych. Badania będą realizowane przez przed-
stawicieli polskich i norweskich zespołów badawczych. W skład konsorcjum 
mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje 
pozarządowe.  
 

 IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze 
realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, 
składające się z co najmniej jednego partnera 
polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz 

co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. 
Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji 
badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, 
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Głównym 
elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący 
instytucje badawcze, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne lub 
prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi 
społeczeństwami. 
 

 Do 30 września 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu MINIATURA 3, do którego 
mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedyn-
czego działania naukowego w jednej z wymienio-

nych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, 
wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem 
konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygo-
towaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki 
finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania 
naukowego trwającego do 12 miesięcy.  
 

Konkurs FNP Do 26 sierpnia 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://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
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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. 

 
Stypendium im. 
Aleksandra von 

Humboldta 

Do 30 września 2019 r. trwa nabór zgłoszeń 
w ramach konkursu na Stypendium im. 
Aleksandra von Humboldta. Stypendia przy-

znawane są na okres od 3 do 6 miesięcy. Można je wykorzystywać 
w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jednym, 
a w uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie ośrodków naukowych 
w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € 
miesięcznie. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
 

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 

Małgorzata Pietrzak 
Edukacja artystyczna w twórczej komunikacji. Rosyjski 
teatr i film 
 
Warszawa: BEL Studio, 2019 
ISBN 9788377982815 
Stron 253 

 
 

 Agata Raczkowska 
Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej 
w Polsce  
 
Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK, 2019 
ISBN 9788381585002 
Seria: „Monografie Prawnicze” 
Stron 276 

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://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/389-dr-hab-malgorzata-pietrzak
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Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński 
Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europa, T. 3, Korespondencja z lat 1952-
1975  
Wstęp i redakcja naukowa Rafał Habielski, opracowanie 
Krzysztof Kania, Andrzej Nowak 
Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2019 
Seria: „Świadkowie Historii” 
ISBN 9788365588951 
Stron 780 

 
 Rafał Habielski 

Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europa, T. 4, Audycje historyczne Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975  
 
Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2019 
Seria: „Świadkowie Historii” 
ISBN 9788365588968 
Stron 399 
 

 
 Ukazał się kolejny numer czasopisma „Studia 

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

  
Konferencje 
Wydziałowe 

 

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 

 
 

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

9–14 września 2019 r., Lublin, „XI Polski Zjazd Filozoficzny” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/365-prof-dr-hab-rafal-habielski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/365-prof-dr-hab-rafal-habielski
http://studiamedioznawcze.eu/
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://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/
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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 
St. specjalista  
 
badania.wdib@uw.edu.pl 

 

 

 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

18-19 września 2019 r., Kraków, XV Krajowe Forum Informacji Naukowej 
i Technicznej „Informacja – Wiedza – Innowacje w europejskiej przestrzeni 
badawczej”  

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” 

9–10 października 2019 r., Warszawa, „Płeć, ciało i tożsamość w dyskursach 
wyborczych” 

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” 
24 października 2019 r., Katowice, „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość 

zaczyna się dziś” 
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” 
 

https://1969-konferencja.blogspot.com/
https://1969-konferencja.blogspot.com/
https://ecrea.eu/page-18206/6993066
https://ecrea.eu/page-18206/6993066
http://www.ptin.us.edu.pl/konferencje/15forum/formularz.pdf
http://www.ptin.us.edu.pl/konferencje/15forum/formularz.pdf
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/
http://ptks.pl/j3x/images/konferencje/Warszawa/Konferencja_Pe_ciao_i_tosamo.pdf
http://ptks.pl/j3x/images/konferencje/Warszawa/Konferencja_Pe_ciao_i_tosamo.pdf
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://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://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://ptbg.org.pl/strona.php?id=1
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

