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                   CZERWIEC 2021 

Premia na 

Horyzoncie 

W ramach programu „Premia na Horyzoncie” 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dodat-

kowy komponent krajowy na realizację międzyna-

rodowego projektu Unii Europejskiej pt. „Critical 

Exploration of Media Related Risks and Opportu-

nities for Deliberative Communication: Deve-

lopment Scenarios of the European Media Landscape” (MEDIADELCOM). 

Kierownik zespołu: prof. ucz. dr hab. Michał Głowacki. 

Wysokość dofinansowania przez MEiN dla WDIB wynosi 79.751 PLN. 

 

Nagroda 

Naukowa SBP 

im. Adama 

Łysakowskiego 

za rok 2020 

 

Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Ada-

ma Łysakowskiego nagrodę za rok 2020 w kategorii prace 

o charakterze teoretycznym, meto-

dologicznym, źródłowym otrzymała 

monografia dr. Grzegorza Gmiterka 

pt. Aplikacje mobilne w systemach 

informacyjnych: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawni-

ctwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich, 2020, (Seria: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”), 

ISBN 978-83-65741-62-2, stron 360.  
 

Artykuł  

za 100 pkt 

Dr Marcin Roszkowski i dr Bartłomiej Włodarczyk 

opublikowali w prestiżowym czasopiśmie „Journal 

of Documentation” (ISSN 0022-0418) artykuł 

naukowy pt. COVID-19 and the social organization 

of knowledge in Wikipedia: a study of social 

representations. 

DOI: https://doi.org/10.1108/JD-01-2021-0006 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 20. edycję 

konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla 

osób nieposiadających stopnia naukowego dokto-

ra i 21. edycję konkursu OPUS na projekty badaw-

cze dla naukowców na wszystkich etapach kariery 

naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów Centrum wynosi 

430 mln zł.  

https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/3145-mediadelcom-miedzynarodowy-projekt-finansowany-przez-komisje-europejska-horizon-2020-na-wdib
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/403-prof-ucz-dr-hab-michal-glowacki
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23401&prev=1&fbclid=IwAR24lB6pB_1Ohujt9cLBZe5wQcnxjwcff-ygReusDIMiaPxACQfJrnFRK3U
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/423-dr-marcin-roszkowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/430-dr-bartlomiej-wlodarczyk
https://doi.org/10.1108/JD-01-2021-0006
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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. 

 

MINIATURA 5 
MINIATURA – konkurs na realizację pojedynczego 

działania naukowego w jednej z wymienionych 

form: badań wstępnych/pilotażowych, kweren-

dy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo 

wyjazdu konsultacyjnego. Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 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://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
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 pro-

wadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze 

i dydaktykę. Nabór wniosków jest prowadzony do 15 czerwca 2021 roku. 

 

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. 

 

Polska – 

Słowacja 

wspólne 

projekty 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz 

Słowacka Agencja Badań i Rozwoju zapraszają do 

składania wniosków w ramach wymiany bilateral-

nej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a 

Republiką Słowacji. Celem naboru jest wsparcie 

mobilności naukowców realizujących projekty ba-

dawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wniosko-

dawców z Polski i partnerów z Słowacji. 

Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku. 

 

Polska – 

Portugalia 

wspólne 

projekty 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portu-

galia) zapraszają do składania wniosków w ramach 

wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzecz-

pospolitą Polską a Republiką Portugalską. Nabór 

trwa do 16 lipca 2021 roku. 

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/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
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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. 

 

COPERNICUS 
Do 20 lipca 2021 r. można składać wnioski do 

konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych 

polskich i niemieckich uczonych. Dziewiątą 

edycję ogłosiły Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. Nagroda jest przyzna-

wana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym – jednemu 

pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 

200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Konkurs jest 

skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym do 

przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Nagroda im. 

prof. Romana 

Czerneckiego 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego 

EFC organizuje kolejną edycję konkursu Nagroda im. 

prof. Romana Czerneckiego. Jest to szczególne wy-

różnienie dla autorów publikujących prace, które 

stanowią pogłębiony głos w debacie na temat szkol-

nictwa i nauczania w Polsce. Do konkursu można 

zgłaszać artykuły publikowane w mediach oraz publi-

kowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat 

edukacji. Zgłoszenie należy wysłać do 30 czerwca 2021 roku.  

 

ACADEMIA 2021 
Wydawcy książek naukowych, podręczników aka-

demickich i innych publikacji takich jak mono-

grafie czy serie wydawnicze mogą zgłaszać je 

do konkursu na najlepszą książkę akademicką 

i naukową ACADEMIA 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lipca 2021 r. 

W konkursie wezmą udział książki wydane drukiem (tradycyjne), które 

ukazały się na rynku w 2019, 2020 lub 2021 roku. Konkurs towarzyszy Targom 

Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021, które odbędą się we 

wrześniu, równolegle z plenerową edycją Warszawskich Targów Książki. 

 

Program 

Wsparcia 

Działalności 

Publikacyjnej 

Pracowników 

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 

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://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-naukowa-copernicus-2022/
https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego
https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego
http://historiaikultura.pl/konkurs-academia/
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
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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. Sprawdź harmonogram konkursów. 

 

Recovery, 

Renewal and 

Resilience 

in a Post-

Pandemic 

World 

 

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. Zamknięcie naboru 

wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. 

 

Publikacje 

pracowników 

Małgorzata Kisilowska 

Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie 

pierwszego etapu pandemii 

 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021 

Seria: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”; nr 202  

ISBN 978-83-65741-69-1 

Stron 276 

 

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. 

 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

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

17–18 czerwca 2021 r., Kraków, online, 

„Cyberkultura 3.0.: aspekty medialne, kulturo-

znawcze, 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”  

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-08-zapowiedz-konkursu-sieci-t-ap
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/385-dr-hab-malgorzata-kisilowska
https://www.facebook.com/events/1641620236032231
https://www.facebook.com/events/1641620236032231
https://fifekonferencja.wordpress.com/
https://cyberkultura.up.krakow.pl/
https://cyberkultura.up.krakow.pl/
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/
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

23 września 2021 r., Warszawa, online, "Nóż w wodzie po latach”. W 60. 

rocznicę debiutu Romana Polańskiego  

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” 

11–12 października 2021 r., Poznań, „(NIE)NORMALNOŚĆ” 

13 października 2021 r., Katowice, „Czy to koniec dziennikarstwa jakie 

znamy? Teoria, badania, praktyka” 

14–15 października 2021 r., Gdańsk, „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2021. 

Dekada badań nad mediami” 

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

obecny i perspektywy” 

18–19 października 2021 r., Kraków, „Tradycje i obyczaje w kulturach 

i religiach. Umysł i Wiara” 

21–22 października 2021 r., Częstochowa, „Zarządzanie w czasach nowej 

rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne”  

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

26–27 października 2021 r., Lublin, „Wielokulturowość i jej znaczenie w 

perspektywie muzealniczej” z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich 

ziem dawnej Rzeczypospolitej” 

4 listopada 2021 r., Kielce, „Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka” 

5–6 listopada 2021 r., Lublin, „Cyprian Norwid – nowe rozpoznania” 

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

starożytności” 

8–9 grudnia 2021 r., Kraków, online, „Turystyka wobec nowych wyzwań. 

Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji 

turystycznej” 

21–22 października 2022 r., Kraków, online, „Nowa rewolucja 

komunikacyjna” 

 

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 
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