
 

 
1 

 

                LUTY 2021 

Skład Rady 

Naukowej 

Dyscypliny 

kadencja  

2021–2024 

W grudniu 2020 r. – styczniu 2021 r. odbyły się wybory do Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach.  

W skład nowej Rady zostały powołane następujące osoby: 

 

GRUPA SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: 

prof. dr hab. Robert Cieślak 

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia 

prof. dr hab. Robert Kotowski 

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina 

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata 

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek 

prof. ucz. dr hab. Jacek Puchalski 

prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło 

dr hab. Jagoda Bloch 

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak 

dr hab. Tomasz Gackowski (powołany Zarządzeniem nr 263 Rektora UW) 

dr hab. Agnieszka Helman-Ważny (powołana Zarz. nr 263 Rektora UW) 

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska 

dr hab. Małgorzata Kisilowska 

dr hab. Krzysztof Kowalik 

dr hab. Anna Mierzecka (powołana Zarządzeniem nr 263 Rektora UW) 

dr hab. Joanna Szylko-Kwas 

dr hab. Teresa Święćkowska 

 

GRUPA NIESAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: 

dr Łukasz Przybysz 

dr Zuzanna Wiorogórska (powołana Zarządzeniem nr 263 Rektora UW) 

dr Bartłomiej Włodarczyk 

dr Michał Zając 

 

Artykuł  

za 140 pkt 

W czasopiśmie „Arts” (ISSN 2076-0752) ukazał się 

artykuł współautorstwa prof. ucz. dr. hab. 

Dariusza Tworzydły pt. A Relic of Communism, 

an Architectural Nightmare or a Determinant of 

the City’s Brand? Media, Political and Architectural Dispute over the 

Monument to the Revolutionary Act in Rzeszów (Poland). Czasopismo 

znajduje się na liście ministerialnej i ma 140 punktów.  

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/2076-0752/10/1/8 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5684
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5684
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5684
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5684
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://www.mdpi.com/2076-0752/10/1/8
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Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 2. edycję kon-

kursu SHENG na polsko-chińskie projekty ba-

dawcze oraz 5. edycję konkursu SONATINA na 

projekty badawcze dla naukowców rozpoczynają-

cych karierę badawczą.  

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. 

 

CHIST-ERA 
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią 

CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe 

projekty badawcze z następujących obszarów 

tematycznych: Advanced Brain-Computer 

Interfaces for Novel Interactions oraz Towards 

Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe 

złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 

3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi 

posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Termin składania 

wniosków: 1 marca 2021 r. 

 

https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-07-siec-chist-era-oglasza-nowy-konkurs
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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. 

 

Konkursy 

Polsko-

Amerykańskiej 

Komisji 

Fulbrighta 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpo-

częła nabór wniosków konkursowych w ramach 

programu Fulbright Specialist Program na 

goszczenie amerykańskich specjalistów reprezen-

tujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, 

administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, edukacja, ekonomia, nauki polityczne, socjologia, zarządzanie 

i in. Termin składania wniosków zgłoszeniowych: 15 marca 2021 r. 

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków 

o stypendium Fulbright Poland History Grant. Poszukiwana jest osoba 

z doświadczeniem w pracy historycznej i archiwalnej, która przeprowadzi 

badania w Polsce i w USA nad historią programu Fulbrighta w Polsce. Celem 

tego stypendium jest przygotowanie manuskryptu książki analizującego 

ponad 60-letnią historię programu oraz jego wpływ na relacje polsko-

amerykańskie. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2021 r. 

 

Konkurs FNP 
Do 8 marca 2021 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 zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  

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

 

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://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:polecamy-konkursy-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta&catid=26:aktualnosci&lang=pl
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
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Granty 

wewnętrzne 

UW 

Konkursy IDUB na granty wewnętrzne UW dla 

podniesienia potencjału badawczego pracow-

ników. Głównym celem wewnętrznego systemu 

grantowego jest wspieranie rozwoju i wzrostu 

potencjału pracowników naukowych zatrud-

nionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz 

doktorantów.  

 

„Nowe Idee” – 

zapowiedź 

konkursów IDUB 

Do końca lutego ogłoszone zostaną pilotażowe 

konkursy programu IDUB ─ pod nazwą „Nowe 

Idee”. Ich tematyka będzie dotyczyła m.in. 

badań środowiska, bioróżnorodności, rozwoju 

metody pozyskiwania i analizy wielkich zbiorów 

danych oraz przekraczania granic humanistyki. Projekty, które zostaną 

nagrodzone w konkursach „Nowe Idee”, mają przyczynić się do realizacji 

celów i wskaźników programu IDUB. Do głównych założeń programu IDUB 

należą m.in.: zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój 

światowej nauki, wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami 

naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, jak również 

podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów UW. 

 

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. 

 

Rozwój 

czasopism 

naukowych 

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został 

zamieszczony projekt rozporządzenia w sprawie 

programu „Rozwój czasopism naukowych”. 

Według projektu czasopismo, aby otrzymać 

pomoc - musi być m.in. ujęte w wykazie 

czasopism i występować jednocześnie bazach 

międzynarodowych.  

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://www.uw.edu.pl/nowe-idee-zapowiedz-konkursow-idub/
https://www.uw.edu.pl/nowe-idee-zapowiedz-konkursow-idub/
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://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-programu-rozwoj-czasopism-naukowych.html
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Publikacje 

pracowników 

Juliusz Mieroszewski  
Kroniki angielskie i fragmenty autobiograficzne  
wybór, opracowanie i wstęp Rafał Habielski, Andrzej S. 
Kowalczyk 
 
Paryż: Instytut Literacki Kultura; Kraków: Instytut 
Książki, 2020 
Seria: „W Kręgu Paryskiej Kultury”  
ISBN 9788361005650 
Stron 456 

 

 
Wacław A. Zbyszewski  

Ludzie, których znałem 

wstęp Rafał Habielski; wybór i opracowanie Rafał 

Habielski i Paweł Kądziela 

 

Warszawa: Towarzystwo "WIĘŹ", 2020 

Seria: Biblioteka "Więzi"; t. 362 

ISBN 9788365424846 

Stron 392 

 

 
Museotherapy. How Does It Work? Museum as a Place 

of Therapy 

Edyted by Robert Kotowski and Elżbieta Barbara 

Zybert 

 

Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2020 

ISBN 978-83-62068-70-8 

Stron 128 

 

 
Nauka o informacji w okresie zmian. Rewolucja 

cyfrowa: infrastruktura, usługi, użytkownicy 

Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, 

Marcina Roszkowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej 

 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020 

Seria: „Miscellanea Informatologica Varsoviensia”, t. 10 

ISBN 978-83-65741-64-6 

                                      Stron 246 

 

Zagadnienia 

Informacji 

Naukowej 

Ukazał się specjalny tom czasopisma współwydawanego 

przez WDIB „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia 

informacyjne”. Zeszyt specjalny ma tytuł: „Crisis 

Situations and Information Science”. 

 
 
 
 
 
 

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
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/386-prof-dr-hab-robert-kotowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/375-prof-dr-hab-elzbieta-zybert
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/375-prof-dr-hab-elzbieta-zybert
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/371-prof-dr-hab-barbara-sosinska-kalata
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/423-dr-marcin-roszkowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/1318-dr-zuza-wiorogorska
http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/issue/view/75
http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/issue/view/75
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13–14 lutego lutego 2021 r., online, „Zbrodnie – historia, społeczeństwo, 

kultura i media” 

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

perspektywy” 

19 lutego 2021 r., online, „Miasto i wieś na przestrzeni dziejów. Kultura - 

społeczeństwo – gospodarka” 

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

Naukowa WIAD21  

1 marca 2021, „Prawa człowieka na Bałkanach - dyskurs interdyscyplinarny” 

11 marca 2021 r., online, „Wędrując ze swoim, obcym i wrogiem: Historia – 

Kultura – Społeczeństwo” 

13–14 marca 2021 r., online, „Groza i makabra – historia, konteksty, ujęcia, 

interpretacje” 

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

i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii” 

22-23 marca 2021, Łódź, online, „Kreatywność językowa w marketingu”  

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

rozwoju” 

27–28 marca 2021 r., online, “Białoruś- historia, kultura, tradycja, ludzie” 

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

9–17 kwietnia 2021 r., Kraków, online, „Rozpoznać przeszłość w teraźniej-

szości. Dziedzictwo a Zmiana” 

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

Culture 2021 - Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021” 

19–20 kwietnia 2021 r., Łódź, online, „Radość. W kręgu staropolskiego 

doświadczenia radości i śmiechu” 

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” 

19–20 maja 2021 r., Kraków, online, III Interdyscyplinarna Konferencja 

Naukowa z cyklu "Człowiek w relacji do..." - o temacie przewodnim 

SOLIDARNOŚĆ 

3–4 czerwca 2021 r., Poznań, online, „Od ucha do ucha” 

15 października 2021 r., Elbląg, „Samorząd terytorialny w Polsce – stan 

obecny i perspektywy”. 

 

 

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://konferencjazbrodniarzeiofiary.wordpress.com/
https://konferencjazbrodniarzeiofiary.wordpress.com/
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
https://unikonferencje.pl/konferencja/11953-miasto-i-wies-na-przestrzeni-dziejow-kultura-spoleczenstwo-gospodarka
https://unikonferencje.pl/konferencja/11953-miasto-i-wies-na-przestrzeni-dziejow-kultura-spoleczenstwo-gospodarka
https://wiad.edu.pl/2021/pl/
https://www.facebook.com/events/158889275685867/
https://www.facebook.com/events/3709250452473998
https://www.facebook.com/events/3709250452473998
https://kontekstygrozy.wordpress.com/
https://kontekstygrozy.wordpress.com/
https://ifp.up.krakow.pl/
https://ifp.up.krakow.pl/
http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/
https://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.facebook.com/events/735122897138955
https://pppn.icm.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/396084801808497
https://www.facebook.com/events/396084801808497
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
http://staropolanie.uni.lodz.pl/
http://staropolanie.uni.lodz.pl/
mailto:anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
https://www.facebook.com/kolotraditio/?ref=py_c
https://unikonferencje.pl/konferencja/12005-od-ucha-do-ucha
https://pwsz.elblag.pl/2-konferencja-samorzad-terytorialny-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.html
https://pwsz.elblag.pl/2-konferencja-samorzad-terytorialny-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.html
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

