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               STYCZEŃ 2021 

Prawie milion 

z NCN  

w konkursie 

POLS 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzymał 

środki w ramach konkursu POLS na projekty badawcze 

realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagra-

nicy, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finanso-

wego na lata 2014-2021. 

Kierownikiem i pomysłodawcą projektu pt. Zarządzanie 

różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie jest 

dr Greta Gober z Department of Media Studies, Stockholm University. 

Projekt będzie realizowany w Katedrze Systemów Medialnych we współpracy 

z prof. ucz. dr hab. Michałem Głowackim. Przyznana kwota to 878.125 PLN. 

Więcej informacji [link]. 

 

Ponad 6 mln dla 

IKONA 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosek Pana 

prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Gogołka i Pana 

prof. ucz. dr. hab. inż. Wiesława Cetery pt. Iden-

tyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaz-

nych operacji dezinformacyjnych w cyberprze-

strzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA) 

został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał dofinansowanie w wysokości 

6.610.319 PLN. Wniosek był złożony przez konsorcjum naukowe: Centrum 

Rafinacji Informacji Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Uniwersytet Warszawski 

w ramach programu „CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”. 

Centrum Rafinacji Informacji (CRI) to spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jego założycielami są naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii UW: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, prof. ucz. dr hab. 

inż. Wiesław Cetera, mgr inż. Piotr Celiński i dr inż. Dariusz Jaruga. Spółka 

CRI powstała w lipcu 2018 roku i zajmuje się analizą big data – dużych zbiorów 

informacji dostępnych w cyberprzestrzeni.  

Więcej informacji [link] oraz [link]. 

 

Artykuł  

za 100 pkt 

W czasopiśmie „European Research Studies 

Journal” (ISSN 1108-2976) ukazał się artykuł 

naukowy pt. The Condition of the Public Relations 

Industry in Poland: Current Situation and Threats 

Related to COVID-19 współautorstwa prof. ucz. 

dr hab. Dariusza Tworzydły. 

DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/1894 

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (100 pkt). 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/403-prof-ucz-dr-hab-michal-glowacki
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/376-prof-dr-hab-wlodzimierz-gogolek
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/398-prof-ucz-dr-hab-inz-wieslaw-cetera
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34851&L=360&tx_news_pi1%5Bnews%5D=65813&cHash=307c7c5801bed38a1c2362bd05f3f732
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C85384%2Cponad-6-mln-zl-od-ncbr-na-dzialania-dot-wykrywania-fake-newsow.html
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/830-prof-ucz-dr-hab-dariusz-tworzydlo
https://doi.org/10.35808/ersj/1894
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Planowany 

harmonogram 

konkursów 

w 2021 r. 

Prezentujemy planowany harmonogram przepro-

wadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkur-

sów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat 

warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia po-

szczególnych konkursów zostaną umieszczone na 

stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego 

Centrum Nauki [link]. 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 2. edycję konkursu SHENG na polsko-

chińskie projekty badawcze oraz 5. edycję konkursu SONATINA na projekty 

badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Łączny 

budżet konkursów wynosi 45 mln zł. 

Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 15 marca 2021 r. 

o godz. 16:00. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednic-

twem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, 

zgodnie z procedurą składania wniosków. Ogłoszenie wyników obydwu 

konkursów jest zaplanowane na jesień przyszłego roku. 

Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 4 marca 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 5 marca 2021 r. 

 

SONATINA 5 SONTINA 5 jest konkursem na projekty badawcze 

z zakresu badań podstawowych, przeznaczonym 

dla osób, które uzyskały stopień naukowy 

doktora do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku 

lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. 

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie 

im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce 

oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w reno-

mowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji zapla-

nowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, 

natomiast staż zagraniczny musi trwać od 3 do 6 miesięcy. 

 

SHENG 2 
Konkurs SHENG 2 ma na celu finansowanie 

projektów z zakresu badań podstawowych, reali-

zowanych przez polsko-chińskie grupy badawcze. 

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi 

być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a okres reali-

zacji projektów wynosi 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość finansowania na 

cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa 

niż 250 tys. zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finanso-

wanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie 

zespoły naukowe złożonych w konkursie SHENG 2 wynosi 25 mln zł. 

 

NPRH 
Do 31 stycznia 2021 r. trwa 2. termin 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/aktualnosci/2020-12-10-planowany-harmonogram-konkursow-2021-rok
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r
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. 
 

 

NCBR – konkurs 

LIDER 

NCBR ogłasza 12. konkurs w Programie LIDER 

LIDER jest programem skierowanym do młodych 

naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompe-

tencji młodych naukowców w samodzielnym pla-

nowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu 

własnym zespołem badawczym, podczas realizacji 

projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne 

i posiadają potencjał wdrożeniowy. Program adresowany jest do osób, które: 

są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia 

doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 

7 lat. 

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r. 
 

 

TANGO 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz 

z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukow-

ców i przedsiębiorców do aplikowania w piątym 

konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. 

Środki przewidziane na wsparcie rozwoju techno-

logii opartych na wynikach badań podstawowych 

wynoszą tym razem 30 mln zł. 

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego do 

30 czerwca 2021 roku, z podziałem na dwie rundy. Wnioski można składać 

wyłącznie w wersji elektronicznej. 
 

 

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.  
 

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-5/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
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POLONEZ BIS – 

zapowiedź 

konkursu 

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany 

przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum 

Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skło-

dowska-Curie COFUND. NCN ogłosi trzy konkursy 

w latach 2021 i 2022 i zrekrutuje 120 doświad-

czonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, 

aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach 

publicznych lub prywatnych. Pierwszy konkurs programu POLONEZ BIS 

zostanie otwarty we wrześniu 2021 roku. Już teraz zapraszamy do zapoznania 

się z jego warunkami. 

 

 

CHANSE – 

zapowiedź 

konkursu 

Na początku 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs 

Transformations: Social and cultural dynamics in 

the digital age przygotowany przez konsorcjum 

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social 

Sciences in Europe). Koordynowany przez NCN program jest wynikiem 

współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansują-

cych badania naukowe z 24 państw europejskich . Całkowity budżet konkursu 

wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji 

partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 

10 mln euro. 

 

 

RepOD 

Repozytorium 

Otwartych 

Danych 

Trzy repozytoria danych badawczych zostały 

udostępnione wszystkim polskim naukowcom. 

Można w nich bez żadnych opłat deponować i udo-

stępniać tabele, zdjęcia, materiały audiowizualne 

oraz wszelkie inne dane wytworzone, zebrane lub 

opisane na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Repozytorium ogólnego 

przeznaczenia RepOD, repozytorium danych społecznych RDS i repozytorium 

danych krystalograficznych MX-RDR są już dostępne dla użytkowników. 

Każdy opublikowany w repozytoriach zbiór danych otrzymuje indywidualny 

numer DOI – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytoria 

pozwalają naukowcom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, 

z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. W repozytorium ogólne-

go przeznaczenia można tworzyć kolekcje instytucjonalne. 

 

 

Publikacje 

pracowników 

Wiesław Cetera 
Poligrafia w okresie pandemii. Zapaść i reanimacja 
polskiego sektora poligraficznego 
 
Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2020 
ISBN 978-83-62068-71-5 
Stron 180 
 
 
 

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-27-polonez-bis-na-horyzoncie
http://www.polonezbis.eu/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-14-chanse-transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,85313,wlasciwe-miejsce-na-dane-badawcze.html
https://repod.icm.edu.pl/
https://rds.icm.edu.pl/
https://mxrdr.icm.edu.pl/
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/398-prof-ucz-dr-hab-inz-wieslaw-cetera
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Publikacje 

pracowników 

Grzegorz Gmiterek 
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych 
 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020 
Seria: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”  
ISBN 978-83-65741-62-2 
Stron 360 
 
 

 

 
Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona 
Zawałkiewicz, Marcin Żynda 
Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników 
biblioteki  
 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020 
Seria: „Nauka - Dydaktyka – Praktyka”  
ISBN 978-83-65741-61-5 
Stron 188 
 

 
Siła mediów. Media – Społeczeństwo – Technologie  
praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Gajlewicz-
Korab, Alicji Jaskierni, Marii Łoszewskiej-Ołowskiej 
 
Wrocław: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej; 
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i 
Bibliologii UW, 2020 
ISBN 978-83-959564-1-6 
Stron 217 

 

 

 
Siła mediów. Media – Polityka – Biznes 
praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Gajlewicz-
Korab, Alicji Jaskierni, Marii Łoszewskiej-Ołowskiej 
 
Wrocław: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej; 
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i 
Bibliologii UW, 2020 
ISBN 978-83-959564-0-9 
Stron 202 

 

 

 
Edward Potkowski  

Opuscula inedita. Prace niepublikowane 
Redaktor: Piotr Tafiłowski 
 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020 
Seria: „Seria Historyczna” 
ISBN: 978-83-65741-65-3 
Stron 116 

 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/404-dr-grzegorz-gmiterek
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/1948-dr-magdalena-paul
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/402-dr-hab-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/402-dr-hab-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-dr-hab-alicja-jaskiernia
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/439-dr-hab-maria-loszewska-olowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/402-dr-hab-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/402-dr-hab-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-dr-hab-alicja-jaskiernia
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/439-dr-hab-maria-loszewska-olowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/390-dr-hab-piotr-tafilowski
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Studia 

Medioznawcze – 

numer 

jubileuszowy  

Ukazał się jubileuszowy numer czasopisma „Studia 

Medioznawcze” – Tom 21 Nr 4 (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

18–19 marca 2021 r., Kraków, „Język a Media. (R)ewolucja języka i 

komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii” 

25–28 marca 2021 r., Lublin, online, „Interdyscyplinarność kluczem do 

rozwoju” 

30 marca 2021 r., online, „Prawo autorskie i licencje Creative Commons” 

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 
 

https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/view/14
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/view/14
https://social-cybersec.org/
https://social-cybersec.org/
https://www.conferencememory.com/
https://fundacja-tygiel.pl/spoleczna/
https://fundacja-tygiel.pl/spoleczna/
https://fundacja-tygiel.pl/motyw-wedrowki/
http://promovendi.pl/
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
https://wiad.edu.pl/2021/pl/
https://ifp.up.krakow.pl/
https://ifp.up.krakow.pl/
https://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.konferencja-tygiel.pl/
https://pppn.icm.edu.pl/
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
mailto:anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

