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                     MAJ 2021 

Postępowanie 

awansowe 

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Naukowa 

Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Me-

diach UW podjęła uchwałę w sprawie nadania 

mgr Katarzynie Kopeć-Ziemczyk stopnia doktora 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

 

 

Artykuły  

za 100 pkt 

Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak opubliko-

wała w czasopiśmie “Vestnik Of Saint Petersburg 

University History” (ISSN 1812-9323) artykuł pt. 

Polish censorship during the Stalinist period in 

1948−1956. 

DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2021.115 

 

 W czasopiśmie „Studia z Dziejów Rosji i Europy 

Środkowo-Wschodniej” (ISSN 1230-5057) ukazał się 

artykuł naukowy dr hab. Kamili Kamińskiej-

Chełminiak pt. Wpływ Związku Radzieckiego na 

proces tworzenia cenzury państwowej w Polsce (1944−1945). 

Link: www.sdr-ihpan.edu.pl/images/2020-tom-55-2/07_Kaminska-Cheminiak.pdf 

 

 W czasopiśmie naukowym „Studia Iuridica” (ISSN 

0137-4346) ukazał się artykuł pt. Interpunkcyjne 

problemy języka prawnego i prawniczego: 

przecinek zamykający i kreski typograficzne 

autorstwa prof. dr. hab. Radosława Pawelca. 

DOI: https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-83.11 

 

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

się artykuł naukowy pt. Online Live-Stream Broad-

casting of the Holy Mass during the COVID-19 

Pandemic in Poland as an Example of the Mediati-

sation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and 

Pastoral Theology. Jednym z autorów publikacji jest dr hab. Anna Jupowicz-

Ginalska.  

DOI: https://doi.org/10.3390/rel12040261 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/410-dr-hab-kamila-kaminska-chelminiak
https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2021.115
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/410-dr-hab-kamila-kaminska-chelminiak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/410-dr-hab-kamila-kaminska-chelminiak
http://www.sdr-ihpan.edu.pl/images/2020-tom-55-2/07_Kaminska-Cheminiak.pdf
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/370-prof-dr-hab-radowslaw-pawelec
https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-83.11
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://doi.org/10.3390/rel12040261
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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, 

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. 

 

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://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-23-czwarty-konkurs-na-centra-doskonalosci-naukowej-otwarty
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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. 

 

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. 

 

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 

Interwencyjne – 

2. edycja  

NAWA  

NAWA ogłosiła 2. edycję programu Granty Inter-

wencyjne NAWA. Program wspiera współpracę 

międzynarodową zespołów badawczych lub mobil-

ność międzynarodową naukowców, które są po-

dejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewi-

dziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przy-

rodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.  

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch terminach: od 13 kwietnia do 

30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września do 30 listopada 2021 r. Wnioski o grant 

przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA. 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-5/
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-ulam-nawa-program-im-stanislawa-ulama
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/bekker-nawa-program-im-mieczyslawa-bekkera
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
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Polska – Niemcy 

wspólne 

projekty 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zapra-

szają do składania wniosków w ramach wymiany 

bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem 

naboru jest wsparcie mobilności naukowców 

realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez 

uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. 

Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku. 

 

Polska – Austria 

wspólne 

projekty 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz 

Österreichs Agentur für Bildung und Internationa-

lisierung (Austria) zapraszają do składania 

wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukow-

ców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką 

Austrii. Celem naboru jest wsparcie mobilności 

naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone 

wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii. 

Nabór trwa do 21 maja 2021 roku. 

 

Program 

Wsparcia 

Działalności 

Publikacyjnej 

Pracowników 

UW 

Biuro Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego 

zaprasza do składania wniosków w ramach Pro-

gramu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pra-

cowników Uczelni. Informacja szczegółowa znaj-

duje się pod adresem: 

http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-

pracownikow-uczelni 

 

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 ra-

mach 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. 

 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
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
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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. 

 

Konferencja 

Wydziałowa 

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 15–17 czerwca 2021 r. 

 

 

Publikacje 

pracowników 

Małgorzata Pietrzak 

Tekst artystyczny w twórczej komunikacji. Rosyjski 

teatr i film 

 

Warszawa: BEL Studio, 2020 

ISBN 9788377982891 

Stron 200 

 

 

 

 
Alicja Waszkiewicz-Raviv  

Wizualny PR. Siła obrazów w komunikacji organizacji 

 

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

2021 

ISBN 978-83-235-4812-6 

Stron 230 

 

 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-08-zapowiedz-konkursu-sieci-t-ap
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
https://www.facebook.com/events/1641620236032231
https://www.facebook.com/events/1641620236032231
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/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/429-dr-alicja-waszkiewicz-raviv
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Publikacje 

pracowników 

Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane 

Profesor Barbarze Bieńkowskiej 

pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego  

przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmań-

skiego, Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki 

 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021 

ISBN 9788365741677 

Stron 812 

 

 

„Studia 

Medioznawcze” 

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Medio-

znawcze” – Tom 22 Nr 1 (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Z Badań nad 

Książką i 

Księgozbiorami 

Historycznymi” 

Czasopismo Wydziałowe „Z Badań nad Książką i Księgo-

zbiorami Historycznymi” (redaktor naczelny prof. ucz. 

dr hab. Jacek Puchalski) będzie indeksowane w bazie 

naukowej Scopus. Czasopismo przeszło pozytywnie pro-

ces oceny, a recenzenci podkreślili w niej, że ma ono 

wysoki poziom naukowy i przyciąga autorów z całego 

świata.  

Ukazał się pierwszy numer czasopisma za 2021 rok. 

 

 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

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 

20–21 maja 2021 r., Gdańsk, online, “Fake News and Authenticity” 

22–23 maja 2021 r., online, „Patriotyzm – dyskursy kulturowe i historyczne” 

23 maja 2021 r., Warszawa, online, „Wpływ bajek na wychowanie dzieci” 

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

1–2 czerwca 2021 r., Poznań, online, „Cywilizacjo XXI wieku - quo vadis?” 

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

7–8 czerwca 2021 r., Kraków, online, V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek 

Pedagogicznych  

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/381-prof-ucz-dr-hab-jacek-puchalski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/91-pracownicy/pracownicy-administracji/491-mgr-elzbieta-szklarszka-maruszak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/418-dr-mikolaj-ochmanski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/418-dr-mikolaj-ochmanski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/442-mgr-dorota-pietrzkiewicz
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/440-dr-katarzna-seroka
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/381-prof-ucz-dr-hab-jacek-puchalski
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/issue/view/41
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://www.inmindsupport.com/fake-news-and-authenticity
https://patriotyzmkonferencja.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/1341059836294227/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12204-slowianie-my-lubim-jesc
https://www.facebook.com/events/166583788666963
https://unikonferencje.pl/konferencja/12005-od-ucha-do-ucha
http://www.pbw.edu.pl/
http://www.pbw.edu.pl/
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zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

12–13 czerwca 2021 r., online, „Fakty i fikcje” 

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

medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne” 

19–20 czerwca 2021 r., online, „Sławni, znani, niepospolici – historia i 

współczesność” 

22–23 czerwca 2021 r., Poznań, online, “Pros and cons of distance learning. 

An interdisciplinary perspective” 

26–27 czerwca 2021 r., online, „Seriale”  

3 lipca 2021 r., online, „Potwory, stwory, istoty i obcy” 

16–17 lipca 2021 r., Poznań, „Pandemia jako zjawisko kulturowe i medialne”  

21 lipca 2021 r., online „Smart City” 

13–14 września 2021 r., Łódź, online, ANIMOWANE, nieANONIMOWE. 

Konferencja O! Polskiej Animacji 

16 września 2021 r., online, „Zagrożenia dla ludzkości” 

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

Naukowych w Olsztynie „Seminarium obrazowania studenckiej myśli 

naukowej” 

22 września 2021 r., online, „Globalne kryzysy” 

27 września 2021 r., Łódź, „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, 

kultura” 

30 września 2021 r., online, „Przemiany w przyszłości” 

5 października 2021 r., online, „Rola młodych we współczesnym świecie” 

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” 

8–9 grudnia 2021 r., Warszawa, „Ars et historia. O polskich kolekcjach 

starożytności” 

 

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://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/
https://www.facebook.com/events/441868100500061/
https://www.facebook.com/events/441868100500061/
https://fifekonferencja.wordpress.com/
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
http://slawaekonferencja.wordpress.com/
http://slawaekonferencja.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/3935665666464537/
https://www.facebook.com/events/3935665666464537/
http://kulturaseriali.wordpress.com/
http://psioekonferencja.wordpress.com/
http://www.kongres.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/groups/472090137465793
https://unikonferencje.pl/konferencja/12246-animowane-nieanonimowe-konferencja-o-polskiej-animacji
https://unikonferencje.pl/konferencja/12246-animowane-nieanonimowe-konferencja-o-polskiej-animacji
https://www.facebook.com/groups/472090137465793
http://www.uwm.edu.pl/mskn/
http://www.uwm.edu.pl/mskn/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12293-globalne-kryzysy
https://unikonferencje.pl/konferencja/12379-kontrasty-w-humanistyce-literatura-sztuka-kultura
https://unikonferencje.pl/konferencja/12379-kontrasty-w-humanistyce-literatura-sztuka-kultura
https://www.facebook.com/groups/472090137465793
https://unikonferencje.pl/konferencja/12290-rola-mlodych-we-wspolczesnym-swiecie
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://unikonferencje.pl/konferencja/12369-ars-et-historia-o-polskich-kolekcjach-starozytnosci
https://unikonferencje.pl/konferencja/12369-ars-et-historia-o-polskich-kolekcjach-starozytnosci
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

