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                KWIECIEŃ 2021 

Artykuły  

za 200 pkt 

Dr Grzegorz Gmiterek opublikował w czasopiśmie 

naukowym „The Journal of Academic Libra-

rianship” (ISSN 0099-1333; Impact Factor 1,235) 

artykuł pt. Polish university libraries social net-

working services during the COVID-19 pandemic 

spring term lockdown.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102331  

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (200 pkt). 

 

 
W prestiżowym czasopiśmie naukowym „Political 

Behavior” (ISSN 1573-6687; Impact Factor 3,169) 

ukazał się artykuł pt. The (Null) Effects of Happi-

ness on Affective Polarization, Conspiracy Endor-

sement, and Deep Fake Recognition: Evidence from Five Survey Experiments in 

Three Countries współautorstwa prof. ucz. dr. hab. Tomasza Gackowskiego. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s11109-021-09701-1 
Czasopismo "Political Behavior" znajduje się na liście ministerialnej z przy-
pisaną punktacją 200 pkt. 
 

Artykuł  

za 100 pkt 

W czasopiśmie „Religions” (ISSN 2077-1444) ukazał 

się artykuł naukowy pt. Dispensation and Liturgy 

Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: 

Empirical Study Based on Polish Online Press 

Narration. Jednym z autorów publikacji jest dr hab. Anna Jupowicz-

Ginalska. Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej z przypisaną 

punktacją 100 punktów. 

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/2077-1444/12/2/127 
 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 20. edycję 

konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla 

osób nieposiadających stopnia naukowego 

doktora i 21. edycję konkursu OPUS na projekty 

badawcze dla naukowców na wszystkich etapach 

kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi 

aż 430 mln zł.  

Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 15 czerwca 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, 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/404-dr-grzegorz-gmiterek
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102331
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102331
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/401-prof-ucz-dr-hab-tomasz-gackowski
https://doi.org/10.1007/s11109-021-09701-1
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/2077-1444/12/2/127
https://osf.opi.org.pl/
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zgodnie z procedurą składania wniosków. Ogłoszenie wyników obydwu 

konkursów jest zaplanowane na grudzień 2021 r. 

Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 1 czerwca 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 7 czerwca 2021 r. 

 

PRELUDIUM 20 
PRELUDIUM 20 – 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. 

 

OPUS 21 
OPUS 21 – konkurs na projekty badawcze, prze-

znaczony dla naukowców na wszystkich etapach 

kariery naukowej. Czas trwania projektu może 

wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. OPUS 21 

otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie 

projektów prowadzonych we współpracy z partnerami z zagranicznych insty-

tucji naukowych, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu 

przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń ba-

dawczych. 

 

CHANSE – 

konkurs na 

projekty 

badawcze 

z nauk huma-

nistycznych 

i społecznych 

NCN ogłosiło konkurs Transformations: Social and 

cultural dynamics in the digital age przygotowany 

przez konsorcjum CHANSE (Collaboration of Hu-

manities and Social Sciences in Europe). O finan-

sowanie w konkursie, który obejmuje nauki humanistyczne i społeczne, mogą 

się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów 

badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w kon-

kursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

Skrócone wnioski można składać do 7 maja 2021 r., a pełne – do 7 grudnia br. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju lub w czerwcu 2022 r. 

 

Konkurs 

na Centra 

Doskonałości 

Naukowej 

Dioscuri 

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem 

Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do 

udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje 

się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri.  

Wychodząc poza ramy pojedynczego projektu 

naukowego, Centrum Dioscuri opiera się głównie na osobie badacza będącego 

Liderem Centrum Dioscuri. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może 

zostać wybitny uczony lub wybitna uczona, który/a posiada kompetencje do 

utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo 

grupy badawczej. Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 EUR 

rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej 

ewaluacji.  

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-09-ogloszenie-konkursu-chanse
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-23-czwarty-konkurs-na-centra-doskonalosci-naukowej-otwarty
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INFOSTRATEG 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

ogłosił konkurs na propozycje zamówień rozwiązań 

wyzwań strategicznych w ramach Strategicznego 

Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

„Zaawansowane technologie informacyjne, tele-

komunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.  

Program INFOSTRATEG wspiera rozwój polskiego potencjału SI poprzez 

opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, 

mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Celem konkursu jest wyło-

nienie propozycji spełniających założenia przewidziane w Programie w celu 

określenia zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty 

zamawiane. Nabór propozycji prowadzony jest do 26 kwietnia 2021 r. 

 

TANGO 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Na-

rodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców 

i przedsiębiorców do aplikowania w 5. konkursie 

Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki prze-

widziane na wsparcie rozwoju technologii opar-

tych na wynikach badań podstawowych wynoszą 

tym razem 30 mln zł. 

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR do 30 czerwca 

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

w wersji elektronicznej. 

 

POIR Szybka 

Ścieżka 

Konkurs Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany 

jest do podmiotów planujących realizację projek-

tów badawczo-rozwojowych. Celem projektów 

jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania moż-

liwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział 

przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. 

Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza 

województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). 

Konkurs podzielony jest na dwie rundy: 

• I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór 

wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r. 

• II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do 

maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00. 

 

Program im. 

Stanisława 

Ulama – Seal of 

Excellence 

NAWA 

Celem programu Ulam NAWA jest zwiększenie 

stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni 

i instytucji naukowych. Program pozwala na 

przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obie-

cujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, 

którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w 

prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty 

badawcze i dydaktykę. Nabór wniosków jest prowadzony do 15 czerwca 

2021 roku. 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-na-propozycje-zamowien-rozwiazan-wyzwan-strategicznych-w-ramach-programu-infostrateg?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Forum+dla+innowacji&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-5/
https://www.gov.pl/web/ncbr/szybka-sciezka--ogloszenie-konkursu-nr-11112021
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-ulam-nawa-program-im-stanislawa-ulama
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NAWA – 

program 

stypendialny 

im. Bekkera 

Celem Programu im. Mieczysława Bekkera jest 

wsparcie mobilności międzynarodowej doktoran-

tów, naukowców i nauczycieli akademickich w dą-

żeniu do doskonałości naukowej przez umożli-

wienie im rozwoju naukowego w zagranicznych 

ośrodkach badawczych oraz akademickich na 

całym świecie. Program jest otwarty dla dokto-

rantów i naukowców reprezentujących wszystkie 

dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub 

akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy 

pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi 

długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi 

naukowcami z zagranicy. Termin złożenia wniosków upływa 25 maja 2021 r. 

 

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. Sprawdź harmonogram konkursów. 

 

Konkurs na 

najlepszą 

książkę 

humanistyczną 

2020 r. 

Do 15 maja 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach 

Konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego. Prace do konkursu mogą zgłaszać 

uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, insty-

tuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje 

naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać 

jedną książkę, która została opublikowana w 2020 r. Spośród nich Kapituła 

Konkursu wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. 

Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu. Autor najlepszej pracy otrzyma 

nagrodę w wysokości 50 000 zł. 

 

Zapowiedź 

konkursu 

Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences 

and Humanities, sieć współpracy utworzona przez 

agencje finansujące badania naukowe w obszarze 

nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki 

Południowej, Ameryki Północnej i Europy, ma 

przyjemność ogłosić trzeci w swym dorobku konkurs na międzynarodowe 

projekty badawcze, w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-

Pandemic World. Jako agencja partnerska do nowego konkursu sieci T-AP 

przystąpi Narodowe Centrum Nauki, które kwotą 600 tys. euro sfinansuje 

wyłonione w konkursie polskie zespoły badawcze. 

 

MINIATURA – 

już wkrótce 

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na 

stronie Narodowego Centrum Nauki, od 4 maja 

do 30 września 2021 r. rozpocznie się nabór 

wniosków na realizację pojedynczego działania 

naukowego w ramach konkursu Miniatura. 

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/bekker-nawa-program-im-mieczyslawa-bekkera
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-08-zapowiedz-konkursu-sieci-t-ap
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
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Szkolenie 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza 

do wzięcia udziału w drugiej edycji kursu online 

„Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki 

otwartej nauce wypromujesz swój dorobek 

naukowy”. Program szkolenia: 

☑ czym jest otwarta nauka i jak ją wykorzystać do promocji własnego 

dorobku naukowego, 

☑ gdzie i jak publikować teksty w otwartym dostępie, 

☑ na czym polega zarządzanie danymi badawczymi, 

☑ gdzie i jak publikować dane badawcze w otwartym dostępie, 

☑ jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi, 

☑ na jakich licencjach publikować prace naukowe i dane badawcze. 

Szkolenie będzie trwało od 8 do 29 kwietnia 2021 r.  

 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

szości. Dziedzictwo a Zmiana” 

10–11 kwietnia 2021 r., online „Dyskursy twórczości i wyobraźni” 

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

Culture 2021 - Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021” 

19–20 kwietnia 2021 r., Wrocław, online, „Od książki do czytelnika. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego” 

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

doświadczenia radości i śmiechu” 

22 kwietnia 2021 r., Lublin, „Współczesne media 12. Współczesne dyskursy 

medialne” 

22–23 kwietnia 2021 r., Wrocław, „Jakość w sporcie” 

maj 2021 r., Konferencja online na temat wypalenia zawodowego 

pracowników bibliotek  anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl 

1–2 maja 2021 r., online, „Rosja, historia, kultura, tradycje, ludzie” 

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

Możliwości” 

14–15 maja 2021 r., Toruń, online, „COVID-19 – wyzwania we współczesnej 

nauce” 

15–16 maja 2021 r., online, „Wstręt, obrzydzenie, odraza” 

19–20 maja 2021 r., Kraków, online, „Wolność słowa – wolne media” 

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

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

SOLIDARNOŚĆ 

24 maja 2021 r., Poznań, „Słowianie, my lubim... jeść!” 

1–2 czerwca 2021 r., Poznań, online, „Od ucha do ucha” 

7–8 czerwca 2021 r., Łódź, online, „Dyskursy internetowe a norma” 

8 czerwca 2021 r., Łódź, „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: 

VOL. IV” 

17–18 czerwca 2021 r., Kraków, online, „Cyberkultura 3.0. : aspekty 

medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne” 

https://www.facebook.com/events/1061918664295296
https://www.facebook.com/events/1061918664295296
https://www.facebook.com/events/1061918664295296
https://www.facebook.com/events/396084801808497
https://www.facebook.com/events/396084801808497
https://wikkonferencja.wordpress.com/
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://staropolanie.uni.lodz.pl/
http://staropolanie.uni.lodz.pl/
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/117/-/wspolczesne-media-12-wspolczesne-dyskursy-medialne-patronat-ptks
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/117/-/wspolczesne-media-12-wspolczesne-dyskursy-medialne-patronat-ptks
https://unikonferencje.pl/konferencja/12034-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-jakosc-w-sporcie
mailto:anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl
https://www.facebook.com/groups/1629424420608154
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
https://okk.umk.pl/?task=news&action=all
https://okk.umk.pl/?task=news&action=all
https://wstretkonferencja.wordpress.com/
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/124/-/xv-konferencja-naukowa-etyki-mediow-wolnosc-slowa-wolne-media
https://www.facebook.com/kolotraditio/?ref=py_c
https://unikonferencje.pl/konferencja/12204-slowianie-my-lubim-jesc
https://unikonferencje.pl/konferencja/12005-od-ucha-do-ucha
http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/
https://www.facebook.com/events/441868100500061/
https://www.facebook.com/events/441868100500061/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12059-cyberkultura-3-0-aspekty-medialne-kulturoznawcze-psychologiczne-prawne
https://unikonferencje.pl/konferencja/12059-cyberkultura-3-0-aspekty-medialne-kulturoznawcze-psychologiczne-prawne
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–17 września 2021 r., Olsztyn, 50. Międzynarodowe Seminarium Kół 

Naukowych w Olsztynie „Seminarium obrazowania studenckiej myśli 

naukowej” 

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

obecny i perspektywy” 

21–22 października 2021 r., Kraków, online, „Nowa rewolucja 

komunikacyjna”. 

21–22 października 2021 r., Katowice, online, „Etnologia w sieci”. 

 

 

 

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 
 

http://www.uwm.edu.pl/mskn/
http://www.uwm.edu.pl/mskn/
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://www.facebook.com/events/155747912887035/
https://www.facebook.com/events/155747912887035/
https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/etnologia-sieci-konferencja-naukowa/
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

