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               GRUDZIEŃ 2020 

Artykuł  

za 140 pkt 

W czasopiśmie „College and Research Libraries” 

(ISSN 0010-0870; e-ISSN 2150-6701) ukazał się 

artykuł naukowy pt. Patterns of Differentiation of 

Students’ Competencies: A Comparative Study autorstwa prof. dr hab. Ewy 

Głowackiej, dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej i dr Magdaleny Paul. 

Link: https://crl.acrl.org/index.php/crl/issue/view/1587/showToc 

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (140 pkt). 

 

Artykuł  

za 100 pkt 

W czasopiśmie „Cities” (ISSN 0264-2751; e-ISSN 

1873-6084) ukazał się artykuł naukowy pt. Social 

media as a distribution of emotions, not 

participation. Polish exploratory study in the EU 

smart city communication context autorstwa 

dr hab. Krzysztofa Kowalika. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102995 

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (100 pkt). 

 

Postępowania 

awansowe 

W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Naukowa 

Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Me-

diach UW podjęła uchwały w sprawie nadania 

stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

•   mgr Marii Kordalewskiej, 

•   mgr Martynie Siudak, 

•   mgr Michalinie Guzikowskiej. 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł 

na cztery konkursy skierowane do naukowców, 

znajdujących się na różnych etapach kariery 

naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przy-

znanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), 

BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Wnioski należy 

składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin 

składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. Wewnętrzny termin składania 

wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych WDIB – 3 grudnia 2020 r.; 

w Biurze Obsługi Badań UW – 7 grudnia 2020 r. 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/385-dr-hab-malgorzata-kisilowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/1948-dr-magdalena-paul
https://crl.acrl.org/index.php/crl/issue/view/1587/showToc
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/413-dr-hab-krzysztof-kowalik
https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102995
https://osf.opi.org.pl/
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OPUS 20 + LAP 

 

Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się 

o finansowanie projektów prowadzonych we 

współpracy międzynarodowej dwustronnej lub 

wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowa-

nych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs prze-

znaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, 

którzy planują realizację badań.  

OPUS LAP – w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP), tj. we 

współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowe-

nii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe 

na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji 

finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy 

z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. 

 

BEETHOVEN 

CLASSIC 4 

Międzynarodowy konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 

na polsko-niemieckie projekty badawcze 

w zakresie nauk humanistycznych, społecznych 

i o sztuce. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest 

organizowany przez NCN z niemiecką agencją Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że 

agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej 

i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania. Okres realizacji 

polsko-niemieckich projektów wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

 

SONATA 16 
SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze, 

przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali 

stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy 

mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podsta-

wowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

 

PRELUDIUM 

BIS 2 

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do pod-

miotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem 

konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów 

w szkołach doktorskich i finansowanie projektów 

badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych 

przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może 

obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypen-

dium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W kon-

kursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 

 

NPRH 
21 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. – II ter-

min naboru wniosków do konkursów w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: 

 

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą 

obowiązywały następujące obszary priorytetowe: 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r
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• Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia 

wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.; 

• Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, 

słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.; 

• Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słowniko-

wych i bibliograficznych; 

• Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm 

w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albu-

my, utwory muzyczne, etc. 

Wnioski składać należy za pośrednictwem: osf.opi.org.pl 

 

Termin wewnętrzny składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 19 stycznia 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 22 stycznia 2021 r. 

 

Stypendia dla 

wybitnych 

młodych 

naukowców 

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można 

składać wnioski o przyznanie stypendium dla 

wybitnych młodych naukowców wykazujących 

się znaczącymi osiągnięciami w działalności 

naukowej.  

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium 

posiada status młodego naukowca. Młodym naukowcem jest osoba 

prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem 

akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, 

od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. 

Termin wewnętrzny składania wniosków to 15 grudnia 2020. 

Granty na 

granty - 

promocja 

jakości III 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na 

granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie 

ma na celu wsparcie polskich jednostek nauko-

wych, które ubiegały się o realizację projektów 

w ramach programów badawczych Unii Europej-

skiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. O dofinansowa-

nie mogą ubiegać się: uczelnie; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; 

instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; międzynarodo-

we instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające 

na terytorium RP oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność 

naukową. 

 

Konkurs FNP Do 7 grudnia 2020 r. można zgłaszać prace 

do kolejnej edycji programu Monografie, którego 

organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wy-

dania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu 

nauk humanistycznych i społecznych.  

Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 

http://bob.uw.edu.pl/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r/
http://bob.uw.edu.pl/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r/
https://www.gov.pl/web/nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii
https://www.gov.pl/web/nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
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Granty 

Interwencyjne 

NAWA  

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA 

jest wspieranie współpracy międzynarodowej 

zespołów badawczych lub mobilności międzyna-

rodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na 

nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społecz-

ne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwen-

cjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach 

programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, 

zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia 

w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Projekty w ramach 

programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. 

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, 

których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest 

możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. 

Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się 

o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia 

unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.  

 

Współpraca 
bilateralna – 

oferta 
wyjazdowa 

NAWA zaprasza nauczycieli akademickich z pol-

skich uczelni do składania wniosków do Progra-

mu wymiany osobowej naukowców – OFERTA 

WYJAZDOWA.  

W ramach Programu wymiany osobowej 
naukowców NAWA realizuje wymianę akademicką 

w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. nastę-
pującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, 
Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. 
Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akade-
mickiej. 

Nabór wniosków do wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną) 
trwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego, chyba że w przy-
padku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. 

 

Granty 

wewnętrzne 

UW 

Granty wewnętrzne UW dla podniesienia 

potencjału badawczego pracowników. Głównym 

celem wewnętrznego systemu grantowego jest 

wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracow-

ników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz doktorantów.  

 

PBN 2.0 
Przypominamy o obowiązku wprowadzenia do 

systemu PBN 2.0 nowych publikacji. Publikacje 

można dodawać ręcznie lub za pomocą BibTeX, 

numeru DOI, ORCID). Jeżeli podczas wprowadze-

nia danych wyświetla się kilka wersji tego samego 

czasopisma czy wydawnictwa - należy wybrać czasopismo / wydawnictwo 

oznaczone logo Ministerstwa (logo znajduje się po prawej stronie). 

 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22-nabor-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22-nabor-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22-nabor-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home
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UWAGA: podczas migracji danych z PBN 1.0 do PBN 2.0 niektóre dane zostały 

utracone. W związku z powyższym prosimy o dokładne sprawdzenie 

publikacji za lata 2017–2020 i uzupełnienie / skorygowanie brakujących 

danych, usunięcie duplikatów. 

 

PBN → ORCID 
PBN → ORCID. Wszystkie publikacje 

za lata 2017-2020 należy wysłać do 

systemu ORCID. Zgodnie z art. 265 

ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obecność publikacji na koncie ORCID 

jest warunkiem koniecznym, aby taka publikacja była wzięta pod uwagę 

w ewaluacji. Oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą 

umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie 

ewaluacji. 

Poniżej link z informacją pomocniczą dot. wysyłania publikacji do ORCID 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/ 

 

EVA 

Sprawozdanie  

za rok 2020 

Uprzejmie informujemy, że do 15 grudnia 2020 

roku należy przygotować Sprawozdanie z dzia-

łal¬ności naukowej, dydaktycznej i organiza-

cyjnej w 2020 r. Sprawozdanie należy wypełnić 

za pomocą aplikacji EVA. 

 

 

Publikacje 

pracowników 

Agnieszka Helman-Ważny (ed.), Charles Ramble (ed.) 
The Mardzong Manuscripts. Codicological and 
Historical Studies of an Archaeological Find in 
Mustang, Nepal 
 
Contributors include: Nyima Drandul Gurung, Naljor 
Tsering, Sarah Skumanov, Emilie Arnaud-Nguyen and 
Bazhen Zeren 
Leiden: BRILL, 2020 
Series: Brill's Tibetan Studies Library, Volume: 48 
ISBN 978-90-04-44366-2 

          XXXIV, 298 pp. 
          DOI: https://doi.org/10.1163/9789004443723 
 

 
Jacek Barlik 
Doskonałe Public Relations. Teorie, kontrowersje, 
debaty  
 
Warszawa; Wydawnictwo Poltex, 2020 
ISBN 9788381751612 
Stron 300 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/
https://eva.mimuw.edu.pl/?_s=1
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/405-dr-hab-agnieszka-helman-wazny
https://doi.org/10.1163/9789004443723
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/394-dr-jacek-barlik
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Publikacje 

pracowników 

Małgorzata Pietrzak 
Monolog w twórczej komunikacji. Rosyjski teatr i film 
 
Warszawa: BEL Studio, 2020 
ISBN 9788377982877 
Stron 170 
 
 
 
 

 

 
Media Varia. Jednostki – Społeczeństwa – Technologie 
Redakcja naukowa Tomasz Gackowski, Mateusz Patera 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020 
ISBN 978-83-8209-073-4 
Stron 279 

 

 
 

 

 
Karolina Brylska, Martyna Dudziak-Kisio, Tomasz 
Gackowski, Grzegorz Kowalczyk, Anita Kwiatkowska, 
Marcin Łączyński, Anna Mierzecka, Mateusz Patera, 
Katarzyna Piórecka, Aleksander Szeliga-Potocki, Marlena 
Sztyber 
 
Polacy o obchodach Święta Niepodległości. Raport z 
badania CATI na 100-lecie odzyskania niepodległości 
 
Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych UW, 
2020 
ISBN 978-83-944298-6-7 
Stron 34 

 

Z badań nad 

książką i 

księgozbiorami 

historycznymi 

Ukazał się nowy numer (Tom 14 Nr 3 / 2020) czasopisma 

wydawanego przez WDIB „Z badań nad książką i księgo-

zbiorami historycznymi”. Zeszyt ma charakter tema-

tyczny: „Asian paper as writing suport”. 

 

 

 

 

 

Zagadnienia 

Informacji 

Naukowej 

Ukazał się kolejny numer czasopisma współwydawanego 

przez WDIB „Zagadnienia Informacji Naukowej". Zeszyt 

specjalny ma tytuł: „Interdisciplinarity of Information 

Science Research”. 

 

 

 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/389-dr-hab-malgorzata-pietrzak
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://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/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/401-dr-hab-tomasz-gackowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/416-dr-hab-anna-mierzecka
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/issue/view/39
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/issue/view/39
http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/issue/view/73
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 grudnia 2020 r., Wrocław, online, „Taniec, kobiety i śpiew w literaturze 

oraz sztukach audiowizualnych" 

10 grudnia 2020 r., Rzeszów, IV międzynarodowa konferencja naukowa 

studentów i doktorantów „Młode Dziennikarstwo 4” 

11 grudnia 2020 r., Warszawa, „Powiększenie i intensyfikacja w kulturze” 

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

Europie” 

11 grudnia 2020 r., on-line, „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. 

Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych” 

12–13 grudnia 2020 r., online, „Fantastyka, fantazmaty, imaginaria” 

12–13 grudnia 2020 r., Kraków, online, „Kulturowe oraz społeczne aspekty 

reklamy i marketingu” 

12–13 grudnia 2020 r., Poznań, „Forum Filmu Japońskiego” 

14–15 grudnia 2020 r., Kraków, online, „Tradycje i obyczaje w kulturach 

i religiach. Wojna i pokój” 

14–15 grudnia 2020 r., Kraków, online, „Alfa i Omega. Cz. I” 

17 grudnia 2020 r., online, „Wirtualizacja życia społecznego w czasach 

pandemii” 

17–18 grudnia 2020 r., Poznań, online, „Polityka społeczna w XXI wieku. 

Spójność w trójwymiarze”  

12–14 stycznia 2021 r., Białystok, „Dezinformacja – Inspiracja – 

Społeczeństwo. Social CyberSecurity” 

14–15 stycznia 2021 r., Gdańsk, online, “Memory, Forgetting and Creating” 

22 stycznia 2021 r., Lublin, online, „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI 

wieku” 

22 stycznia 2021 r., Lublin, online, „Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” 

23 stycznia 2021 r., online, „Wiedza kluczem do sukcesu” V edycja  

18 lutego 2021 r., Lublin, online, „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, 

perspektywy” 

27–28 lutego 2021 r., Toruń, online, III Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa WIAD21  

15–16 kwietnia 2021 r., Katowice, „Dimensions of Business Language and 

Culture 2021 - Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021” 

maj 2021 r., Konferencja online na temat wypalenia zawodowego 

pracowników bibliotek  anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl 

13–14 maja 2021 r., Słupsk, „Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – 

Możliwości” 

 

Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 

dostępny jest pod adresem: https://conferencealerts.com/topic-

listing?topic=Communications%20and%20Media 

 
 

 

Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter),  

tel. (22) 55 20 237 

 

prof. dr hab. Janusz W. Adamowski 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 

j.w.adamowski@uw.edu.pl 

mgr Lilia Ziemczonok 

St. specjalista – Sekcja Obsługi 

Badań Naukowych WDIB UW 

badania.wdib@uw.edu.pl 
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