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CZERWIEC  2020 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 27 maja 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny 
Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UW 
podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego nauk społecznych w dy-
scyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach 
dr. Damianowi Guzkowi z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.  
 

Artykuł za 100 pkt Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska współautorem 
kolejnej publikacji w „Religions” (e-ISSN 
2077-1444) 
W czasopiśmie „Religions” ukazał się artykuł 

pt. Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – 
A Marketing Perspective. Jednym z autorów publikacji jest dr hab. Anna 
Jupowicz-Ginalska. Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej i ma 100 
punktów. Link do artykułu: https://www.mdpi.com/2077-1444/11/5/246 
 

PBN 2.0 Od 18 maja 2020 r. została udostępniona wersja 
produkcyjna systemu PBN 2.0. Jest to od tej pory 
jedyna aplikacja systemu PBN, która łączy w sobie 
funkcjonalności dotychczasowych modułów. Już 
mogą Państwo dodawać publikacje (od początku 

lub za pomocą BibTeX) do repozytorium. Ponadto, system podłączony jest do 
produkcyjnej bazy ORCID, skąd można pobierać i wysyłać pojedyncze 
publikacje. Adres strony: pbn.nauka.gov.pl 
Aby zalogować się do aplikacji, należy skorzystać ze swoich dotychczasowych 
danych do logowania (e-mail + hasło); w nowym PBN nie ma możliwości 
logowania się przez konto USOSweb (PESEL + hasło).   
 

Wysyłanie 
publikacji do 

ORCID 
 

Wysyłanie publikacji do ORCID za pomocą PBN 
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem 
dotyczcym wysyłania publikacji z PBN do ORCID. 
Komunikat znajduje się w aktualnościach pomocy 

PBN. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/408-dr-hab-anna-jupowicz-ginalska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/408-dr-hab-anna-jupowicz-ginalska
https://www.mdpi.com/2077-1444/11/5/246
http://pbn.nauka.gov.pl/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wysylanie-publikacji-do-orcid-za-pomoca-pbn/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wysylanie-publikacji-do-orcid-za-pomoca-pbn/
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Granty 
wewnętrzne UW 
w ramach IDUB 

Informujemy, że na Uniwersytecie Warszawskim 
została uruchomiona procedura ubiegania się 
o granty wewnętrzne UW („mikrogranty”) w ramach 
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” (IDUB). Ze wsparcia IDUB można 
skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie 
wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio 
realizowanego zadania. Uzyskane wsparcie będzie 
można przeznaczyć m.in. na aktywny udział w konfe-

rencjach, organizację konferencji przez UW, kwerendy w zagranicznych 
instytucjach naukowych czy wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo 
umieszczania swoich tytułów w Scopus. Szczegółowe informacje o grantach 
dostępne są na stronie: https://www.uw.edu.pl/mikrogranty-idub-uw/ 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz 
konkurs POLS – finansowany w ramach funduszy norweskich.  
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). 
Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane 
nie później niż w grudniu 2020 r.  
Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 
WDIB – 9 czerwca 2020 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 10 czerwca 2020 r. 

 
OPUS OPUS 19 – konkurs na projekty badawcze, przezna-

czony dla naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 
24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS 

została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera 
możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współ-
pracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć 
realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich 
międzynarodowych urządzeń badawczych. 
 

PRELUDIUM PRELUDIUM 19 – konkurs na projekty badawcze, 
przeznaczony dla naukowców nieposiadających 
stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant 

w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie 
projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy 
w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym 
kierownika projektu i opiekuna naukowego. 
 

POLS POLS – konkurs finansowany z funduszy norweskich dla 
naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 
POLS to jeden z trzech konkursów finansowanych z fun-
duszy norweskich na lata 2014–2021 w ramach programu 
„Badania”. NCN jest operatorem części programu poświę-
conej badaniom podstawowym. POLS jest konkursem 
wspierającym mobilność realizowanym w formule małych 

grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić 
badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych. 

 

https://www.uw.edu.pl/mikrogranty-idub-uw/
https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en
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Wspólne 
przedsięwzięcie 

NCN i NCBR 

NCN wspólnie z NCBR ogłaszają konkurs TANGO 4. 
Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji 
technologii bazujących na wynikach badań podsta-
wowych uzyskanych w projektach bazowych 

szczególnie: 1) określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach 
badań podstawowych; 2) wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój 
technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 
Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach  
od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy: 

• runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 
16:00). 

 
Plan zarządzania 

danymi 
badawczymi 
w grantach 

Plan zarządzania danymi badawczymi – naj-
częściej zadawane pytania 
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczą-
cymi sposobu oceny i ewentualnego wprowadza-

nia zmian do Planu Zarządzania Danymi, Narodowe Centrum Nauki przed-
stawiło odpowiedzi na niektóre z nich [link].  

 
Zapowiedź 

II edycji konkursu 
DAINA 

NCN zaprasza wszystkich naukowców do udziału 
w DAINA 2 – drugiej edycji konkursu na projekty 
badawcze realizowane przez polskie i litewskie 
zespoły badawcze, organizowanego przez NCN 
i Research Council of Lithuania (RCL). 
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący 

badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. 
W ramach konkursu DAINA 2 finansowane będą tylko wnioski spełniające 
kryterium badań podstawowych. 
Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2020 r. 
Termin składania wniosków w NCN: 15 września 2020 r. 
Termin składania wniosków w RCL: 22 września 2020 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu: kwiecień 2021 r. 
Początek realizacji projektów: połowa 2021 r. 

 
NAWA – program 

stypendialny 
im. Bekkera 

Program stypendialny im. Bekkera wspiera 
naukowców i nauczycieli akademickich zatrud-
nionych w polskich uczelniach i jednostkach 
naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej 
poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktor-
skiego, prowadzenia badań naukowych lub 
pozyskania materiałów do pracy naukowej 
w renomowanych ośrodkach zagranicznych na 

zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców repre-
zentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być 
ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. W III edycji programu 
wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych będą mogły rozpocząć się 
najwcześniej 1 marca 2021 roku, a najpóźniej 1 października 2021 roku. 
Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie do 18 czerwca 2020 r., 
wyłącznie w formie elektronicznej w systemie https://programs.nawa.gov.pl 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-06-plan-zarzadzania-danymi-pytania
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-28-zapowiedz-daina2
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
https://programs.nawa.gov.pl/
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NAWA – 
dwustronna 

wymiana 
osobowa 

naukowców 
pomiędzy Polską 

a Niemcami 

Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Niemcami  
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 
oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej 
(DAAD) zapraszają naukowców do składania wnios-
ków w ramach dwustronnej wymiany osobowej 
naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Re-
publiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest 

wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 
i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów 
z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na 
projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży 
i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.  
Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez 
partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. 
Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. 
Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 roku.  
 

NAWA – wymiana 
bilateralna 

naukowców 
pomiędzy Polską 

a Francją PHC 
Polonium 

 

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską 
a Francją PHC Polonium 
Zapraszamy do składania wniosków w naborze na 
bilateralną wymianę naukowców z Republiką 
Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wspar-

cie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-
francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie 
kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem 
finansowania samych badań.  
Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez 
partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. 
Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. 
Nabór trwa do 23 lipca 2020 roku.  
 

CEEPUS Nabór wniosków w ramach Programu CEEPUS na 
rok 2020/2021 
Trwa nabór aplikacji mobilności akademickich dla 
pracowników naukowych w ramach Programu 
CEEPUS na rok 2020/2021. 
Informacje o sieciach akademickich realizowanych 
w roku 2020/2021 znajdują się na stronie 
www.ceepus.info w zakładce NETWORK. 

Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku 
akademickiego oraz na stypendia freemover których nabór uruchomiony 
zostanie 1 lipca 2020 znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ. 
Terminy składania poszczególnych aplikacji to: 

• 15 czerwca 2020 na semestr letni 
• 30 października 2020 na semestr zimowy 
• 30 listopada 2020 stypendia freemover. 

 
JPICH Cultural 

Heritage, 
Identities & 
Perspectives 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów zaprasza do udziału w JPICH Cultural 
Heritage, Identities & Perspectives – konkursie na 

dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie 
rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków 
konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00. Konkurs JPICH 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2020/wymiana-bilateralna-pomiedzy-polska-a-niemcami-2020
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2020/wymiana-bilateralna-naukowcow-pomiedzy-polska-a-francja-phc-polonium
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2020/wymiana-bilateralna-naukowcow-pomiedzy-polska-a-francja-phc-polonium
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:nabor-wnioskow-w-ramach-programu-ceepus-na-rok-2020-2021&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:nabor-wnioskow-w-ramach-programu-ceepus-na-rok-2020-2021&catid=26:aktualnosci&lang=pl
http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.info/
https://www.gov.pl/web/nauka/ruszyl-konkurs-jpich-cultural-heritage-identities--perspectives
https://www.gov.pl/web/nauka/ruszyl-konkurs-jpich-cultural-heritage-identities--perspectives
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Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy 
Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint 
Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest 
współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących 
w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 
 

„Doktorat 
wdrożeniowy” 

 

Przedmiotem programu „Doktorat wdrożeniowy” 
jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowa-
dzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej 
na kształceniu doktorantów we współpracy 

z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. 
30 kwietnia 2020 r. uruchomiony zostanie w Zintegrowanym Systemie Usług 
dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) nabór wniosków w kolejnej 
edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
Zakończenie naboru wniosków nastąpi 15 czerwca 2020 r. 
 

Szkolenia NCBR NCBR przygotowało otwarte szkolenia online dla 
wnioskodawców i beneficjentów 
Cykl bezpłatnych szkoleń dla m.in. wnioskodaw-
ców i beneficjentów na temat przyznawania 
grantów, ocen wniosków o dofinansowanie czy 
udogodnień dla firm realizujących projekty 

w czasie pandemii przygotowało Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. 
NCBR online to cykl ponad 20 szkoleń, regularnie publikowanych w serwisie 
YouTube (https://www.youtube.com/user/NCBRnews/videos) 
 

Z Badań nad 
Książką 

i Księgozbiorami 
Historycznymi 

Ukazał się tom specjalny (2019–2020) publikowanego 
przez WDIB UW czasopisma „Z Badań nad Książką 
i Księgozbiorami Historycznymi” zatytułowany Dla 
Niepodległej  
 
 
 
 
 

 
Konferencje 
Wydziałowe 

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 
zapraszają na konferencję naukową „Pismo–
Kultura–Technologie”, która odbędzie się w War-

szawie w dniach 17-18 listopada 2020 r. 
 

 15 października 2020 roku odbędzie się Ogólno-
polska Konferencja Naukowa pt. „Studencki 
tygodnik itd – pisma młodej inteligencji w PRL” 

organizowanej z okazji 60-lecia powołania pisma. Celem konferencji jest próba 
wszechstronnej analizy fenomenu jakim na rynku wydawniczym w latach 
1960–1990 było kolorowe pismo społeczno-kulturalne adresowane do 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy
https://www.youtube.com/user/NCBRnews/videos
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/issue/view/8
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/issue/view/8
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
https://www.60latitd.pl/
https://www.60latitd.pl/
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środowiska studenckiego i młodej inteligencji oraz jego wpływu na 
kształtowanie się postaw i poglądów młodej polskiej inteligencji. 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8–9 czerwca 2020 r., Gdańsk, online, „Racism, Nationalism and Xenophobia” 

13 czerwca 2020 r., Kraków, online, „Innowacje, Pseudoinnowacje i Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu za Zmiany” 

18–19 czerwca 2020 r., Gdańsk, „MIGRATION, ADAPTATION AND MEMORY - 
3rd International Interdisciplinary Conference” 

20–21 czerwca 2020 r., online, „Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo" 

29 czerwca 2020 r., Warszawa, "Skutki epidemii. Ujęcie prawne, ekonomiczne 
i społeczne" 

11–12 lipca 2020 r., online, "Podróże" 

7–8 września 2020 r., Białystok, „Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. 
Social CyberSecurity”  

10–11 września 2020 r., Bydgoszcz, „Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa 
w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku”  

17–18 września 2020 r., Słupsk-Ustka, „Morze, Pomorze i my – na przestrzeni 
dziejów” 

18–19 września 2020 r., Gdańsk, „"Motywy" – Superbohater w języku, kulturze 
i literaturze” 

17 kwietnia 2020 r., Konin, „Słuchanie medium”. Dźwięki miasta. Przełożona na 
październik 2020 r. 

8 czerwca 2020 r., Wrocław, konferencja studencko-doktorancka „Student 
zawsze obecny” z okazji 60-lecia działalności Koła Naukowego Bibliote-
koznawców Uniwersytetu Wrocławskiego. Przełożona na październik–
grudzień 2020 r. 

6–7 października 2020 r., Katowice, „Od semiotyki do konsumpcjonizmu. 
O potrzebie wartościowania fotografii”  

16 października 2020 r., Kraków, „NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA 
INTELIGENCJA. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania” 

19–20 października 2020 r., Poznań, „Media a edukacja. Przestrzeń relacji”.  

22–23 października 2020 r., Kraków, „Oblicza postpamięci 4 – Narracje 
alternatywne i marginalizowane”. 

22–23 października 2020 r., Kraków, „Metal Studies IV: Żywioły i ideologie” 

29 października 2020 r., Lublin, „Filozoficzne aspekty literatury” 

5–6 listopada 2020 r., Katowice, V Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie 
badaczy i praktyków. (Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji 
medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania. 

10 listopada 2020 r., Nieśwież (Białoruś), „Los zbiorów magnackich rodów 
z terenów Białorusi” 

27 listopada 2020 r., Lublin, „Analiza polskiego społeczeństwa” 

3 grudnia 2020 r., Lublin, „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” 

4 grudnia 2020 r., Lublin, „Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy 
w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje 
interdyscyplinarne”   

11 grudnia 2020 r., Lublin, „Codzienność w antycznej i średniowiecznej 
Europie” 

http://racism-conference.pl/
http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/9/
http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/9/
http://migration-conference.pl/
http://migration-conference.pl/
https://rodzinakonferencja.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/1136842586667291/
https://www.facebook.com/events/1136842586667291/
https://podrozekonferencja.wordpress.com/
https://social-cybersec.org/
https://social-cybersec.org/
https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/58557/reprezentacje_i_Konstrukty_dziecinstwa_w_literaturze_oraz_kulturze_XX_i_XXI_wieku
https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/58557/reprezentacje_i_Konstrukty_dziecinstwa_w_literaturze_oraz_kulturze_XX_i_XXI_wieku
https://www.dziejemorza.com/
https://www.dziejemorza.com/
http://kreslav.org/formularz
http://kreslav.org/formularz
https://www.facebook.com/events/ulica-ks-jerzego-popie%C5%82uszki-4-62-510-konin-polska/s%C5%82uchanie-medium-d%C5%BAwi%C4%99ki-miasta/1384819578367898/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://ptks.pl/j3x/images/2020/10/Anons_Fotografia_Katowice.pdf
http://ptks.pl/j3x/images/2020/10/Anons_Fotografia_Katowice.pdf
https://ipaie.up.krakow.pl/ntsi/
https://ipaie.up.krakow.pl/ntsi/
http://edunet.home.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
http://www.konferencjametalstudies.wordpress.com/
http://www.literatura-filozofia.pl/
http://kongres2020.ptem.org.pl/
http://kongres2020.ptem.org.pl/
http://kongres2020.ptem.org.pl/
https://niasvizh.by/en/nauka-i-publikatsii/konferentsii/the_fate_of_family_col/?fbclid=IwAR2cODWdiKAeSiUlpKCSeOFatcJFnvWMLuSYqVwSmu1vrefpLR4Lqg59_AI
https://niasvizh.by/en/nauka-i-publikatsii/konferentsii/the_fate_of_family_col/?fbclid=IwAR2cODWdiKAeSiUlpKCSeOFatcJFnvWMLuSYqVwSmu1vrefpLR4Lqg59_AI
http://www.konferencja-spoleczna.pl/
http://www.konferencja-zdrowiepsychiczne.pl/
http://www.ofiaryprzemocy.pl/
http://www.ofiaryprzemocy.pl/
http://www.ofiaryprzemocy.pl/
http://www.historiacodziennosci.pl/
http://www.historiacodziennosci.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 

 

 

Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 
dostępny jest pod adresem: https://conferencealerts.com/topic-
listing?topic=Communications%20and%20Media 

Dostęp do 
publikacji IGI 

Global Publisher 
of Timely 

Knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty IGI Global, 
która zapewnia nam dostęp do ponad 5,5 tys. 
pełnotekstowych publikacji IGI Global Publisher of 
Timely Knowledge z zakresu: 

• Business and Management 

• Computer Science and Information Technology 

• Education 

• Environmental, Agricultural, and Physical Sciences 

• Government and Law 

• Library and Information Science 

• Media and Communications 

• Medical, Healthcare, and Life Sciences 

• Science and Engineering 

• Security and Forensics 

• Social Sciences and Humanities 
Bezpłatny dostęp do bazy danych do 15 czerwca 2020 r. Wejście poprzez 
domenę BUW https://www.buw.uw.edu.pl/dostepy-testowe-do-baz-3/ 
logowanie przez wejście do bazy spoza UW, czyli poprzez konto użytkownika 
sieci UW. 
 

https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://www.buw.uw.edu.pl/dostepy-testowe-do-baz-3/

