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LIPIEC – SIERPIEŃ  2020 

  

  
Tytuł profesora Dr hab. Robert Kotowski z Katedry Badań nad 

Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury naszego 
Wydziału otrzymał tytuł naukowy profesora nauk huma-
nistycznych zgodnie z postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r.   
 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000527 
 

  

  

Artykuł za 100 pkt W czasopiśmie „Journalism” (ISSN 1464-8849; e-ISSN 
1741-3001) ukazał się artykuł naukowy autorstwa dr hab. 

Tomasza Gackowskiego i dr Karoliny Brylskiej, pt. 
‘Machiavellian Russia’ in the Crimean conflict: Clarification 
of strategic narratives analysis method 
DOI: https://doi.org/10.1177%2F1464884920928157    
Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej i ma 
100 punktów. 
 

 
  

  

Otwarte  
konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 12, SONATA BIS 10 
i DAINA 2.  
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). 
Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r., zaś wyniki będą znane 
nie później niż w grudniu 2020 r.  
Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 
WDIB – 7 września 2020 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 9 września 2020 r. 

 
MAESTRO 12 MAESTRO 12 – konkurs na projekty badawcze dla 

doświadczonych naukowców mające na celu 
realizację pionierskich badań naukowych, w tym 

interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotych-
czasowy 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.  
 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/386-dr-hab-robert-kotowski
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000527
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-wdiib-uw/397-dr-karolina-brylska
https://doi.org/10.1177%2F1464884920928157
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12
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SONATA BIS 10 SONATA BIS 10 – 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 (w okresie 
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r.). 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 członków 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. 
 

  

  

DAINA 2 DAINA 2 – międzynarodowy konkurs dwustronny 
na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs 
DAINA 2 jest organizowany przez NCN wspólnie 
z agencją Research Council of Lithuania (zwaną 
dalej RCL), zgodnie z procedurą oceny równoległej. 
Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równo-

ległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają 
tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.  
Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie 
z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badaw-
czego. W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla 
zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub 
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane 
z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. 
 

  

  

MINIATURA 4 Do 30 września 2020 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu MINIATURA 4, 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. O środki może ubiegać się 
podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:  

- posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę; 

- który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. 
UWAGA: Nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnios-
kowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych 
przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie. 
 

  

  

ERC ADVANCED 
GRANT 

ERC ADVANCED GRANT – Europejska Rada ds. 
Nauki (European Research Council) uruchomiła 
nabór wniosków w ramach konkursu ERC 
Advanced Grant. Konkurs adresowany jest do 
aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić 

się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat 
kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 26 sierpnia 2020 r. Budżet 
konkursu wynosi 492 mln euro. Zgodnie z planami organizatorów, kwota ta ma 
być przeznaczona na sfinansowanie ok. 210 wniosków. 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina2
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
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NAWA – nowy 
program 

Nowy program dla naukowców 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
ogłosiła nowy program – Profesura Gościnna 
NAWA. Program oferuje uczelniom i innym 
jednostkom naukowym długookresowy pakiet 
finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego 

naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych 
z środków Narodowego Centrum Nauki. 
Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie działalności 
naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek 
naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz 
kształcenia. 
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 
 

  

  

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: 

 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 
Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa
https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa
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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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. 
 

  

  

Konkurs FNP Do 7 września 2020 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 zakre-
su nauk humanistycznych i społecznych.  
Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 

 
  

  

Stypendium im. 
Aleksandra von 

Humboldta 

Do 30 września 2020 r. trwa nabór zgłoszeń 
w ramach konkursu na Stypendium im. Aleksandra 
von Humboldta. Stypendia przyznawane 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. 
 

  

  

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 cza-

sie 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) 
 

  

  

IDUB – spotkania 
on-line 

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priory-
tetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicja-
tywy doskonałości” na UW, podczas których 
członkowie społeczności UW będą mogli dowie-
dzieć się m.in., jak można włączyć się w działania 
realizowane w ramach danego POB. Spotkania te 
organizowane są przez zespoły, które pracują nad 

szczegółami realizacji poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych. 
W dniach 23 i 30 czerwca odbyły się spotkania, dotyczące POB 1 „Badania dla 
ziemi” i POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki”. Linki do formularzy rejestra-
cyjnych na pozostałe spotkania dostępne są pod adresem:  
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/06/spotkania-informacyjne-
na-temat-dzialan-w-ramach-pob-i-ii-i-iii/ 
 
Terminy spotkań: 

POB 2 „U podstaw mikro i makro świata” – 1 lipca, godz. 10:00-14:00 

http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
https://www.youtube.com/user/NCBRnews/videos
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/06/spotkania-informacyjne-na-temat-dzialan-w-ramach-pob-i-ii-i-iii/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/06/spotkania-informacyjne-na-temat-dzialan-w-ramach-pob-i-ii-i-iii/
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POB 3 „Wyzwanie petabajtów” – 2 lipca, godz.14:30 
POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych 
wyzwań” – 10 lipca, godz. 10:00-13:00 

 
Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/spotkania-online-na-temat-dzialan-w-ramach-

priorytetowych-obszarow-badawczych-idub/ 

 
  

  

„Central 
European  
Journal of 

Communication” 

Ukazał się nowy numer czasopisma „Central European 
Journal of Communication” 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

Konferencje 
Wydziałowe 

15 października 2020 roku odbędzie się Ogólno-
polska Konferencja Naukowa pt. „Tygodnik 
studencki itd – pismo 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 
środowiska studenckiego i młodej inteligencji oraz jego wpływu na 
kształtowanie się postaw i poglądów młodej polskiej inteligencji. 
 

 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. 
 

  Laboratorium Badań Medioznawczych zaprasza 
na XI Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną 
Medioznawców pod hasłem „Wirtualne: światy, 
społeczeństwa, tożsamości”, która odbędzie się 

19 i 20 listopada 2020 roku. Ze względu na zagrożenia spowodowane wirusem 
SARS-CoV-2 proponujemy uczestnictwo w wymiarze stacjonarnym i wir-
tualnym. Więcej na stronie: www.lbm.uw.edu.pl/okmm 
 

  

  

Konferencje 
zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

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

25–26 lipca 2020 r., online, Lublin, „Ekologia” 

1–2 sierpnia 2020, online, "Społeczeństwo między polityką a prawem – 
odwieczne spory i kompromisy" 

6 sierpnia 2020 r., online, „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku” (online) 

10–11 sierpnia 2020 r., online, Gdańsk, „MEMORY, AFFECTS AND EMOTIONS” 

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

https://www.uw.edu.pl/spotkania-online-na-temat-dzialan-w-ramach-priorytetowych-obszarow-badawczych-idub/
https://www.uw.edu.pl/spotkania-online-na-temat-dzialan-w-ramach-priorytetowych-obszarow-badawczych-idub/
https://www.cejc.ptks.pl/Browse-Journal
https://www.cejc.ptks.pl/Browse-Journal
https://www.60latitd.pl/
https://www.60latitd.pl/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
http://www.lbm.uw.edu.pl/okmm
https://podrozekonferencja.wordpress.com/
https://ekologiakonferencja.wordpress.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/11642-spoleczenstwo-miedzy-polityka-a-prawem-odwieczne-spory-i-kompromisy
https://unikonferencje.pl/konferencja/11642-spoleczenstwo-miedzy-polityka-a-prawem-odwieczne-spory-i-kompromisy
https://fundacja-tygiel.pl/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-wyzwania-i-zmiany-spoleczne-w-xxi-wieku-online/
https://www.inconference.info/
https://social-cybersec.org/
https://social-cybersec.org/
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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 

 

 

10–11 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”  

15–16 października 2020 r., Poznań, „(Nie)normalność” 

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” 

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” 

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

 
  

  

EVA 

 

 

Zachęcamy Państwa do uzupełnienia (na bieżąco) 
w aplikacji EVA swoich osiągnięć za 2020 rok z dzia-
łalności naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycz-

nej, przedstawianych później w corocznym sprawozdaniu pracownika. 
 

https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/58557/reprezentacje_i_Konstrukty_dziecinstwa_w_literaturze_oraz_kulturze_XX_i_XXI_wieku
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