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Wykłady, spotkania, uroczystości, seminaria, wyróżnienia itp. 
 

ROK 2017 

5 stycznia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy zdjęć Anny Onuszczuk – studentki specjalności 
fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej, która przez prawie rok fotografowała pracę 
ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

11 stycznia 2017 r. prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Prodziekan WDIB UW został powołany przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu Specjalistycznego Nauk Humanistycznych, 
Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej do spraw związanych z finansowaniem 
działalności statutowej. 

18 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z Beatą Biel – ekspertką ds. szkolenia mediów Google News 
Lab, która zaprezentowała narzędzia ułatwiające weryfikację treści w Internecie.  

28 lutego 2017 r. – seminarium pt. Wydarzenia na Ukrainie w polskich mediach i odbiorze 
społecznym (Laboratorium Badań Medioznawczych). 

W lutym 2017 roku przyjechali do nas uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach. Nasi goście 
wysłuchali wykładów dr M. Łoszewskiej-Ołowskiej, dr. M. Zająca oraz dr A. Mierzeckiej. Spotkali się 
także z dziennikarzami Akademickiego Radia Kampus oraz badaczami z Laboratorium Badań 
Medioznawczych. 

W lutym 2017 r. w ramach pierwszego finału Akademii w Eterze, odwiedziliśmy XXVII Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Uczniowie spotkali się z naszymi 
wykładowcami (dr. K. Kaszewskim, dr A. Mierzecką i dr. A. Suminasem, dr. M. Ochmańskim, dr 
A. Jupowicz-Ginalską) i Akademickim Radiem Kampus, które prowadziło audycję wprost z liceum.  

1 marca 2017 r. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii decyzją Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (nr 223335/E-343/R/2017 z dn. 01.03.2017 r.) otrzymał dotację celową na 
pokrycie kosztów restrukturyzacji na lata 2017–2018 pt. „Centrum Analiz Medialnych” w wysokości 
ponad 2 mln złotych. 

2 marca 2017 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, studenci Logistyki Mediów 
i Dokumentalistyki z II roku WDIB odbyli kilkugodzinne spotkanie studialne tematycznie związane 
z działalnością Instytutu, który właśnie obchodzi dwunastolecie i dwulecie pracy w nowej siedzibie. 
Oprócz prezentacji osiągnięć i specyfiki pracy tej dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury, od 
początku kierowanej przez Michała Merczyńskiego, studenci zapoznali się z aktywnością 
archiwizacyjną oraz zadaniami pracowni konserwacji i digitalizacji zbiorów Instytutu. 

4 marca 2017 r. w gronie laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę 
Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery znalazła się absolwentka Svitlana Ovcharova. Autorka 
pracy pt. Telewizja internetowa w służbie demokracji. Studium przypadku niezależnej stacji 
telewizyjnej na Ukrainie w latach 2013–2014, napisanej pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni, zajęła 
II miejsce w tym Konkursie.  

9 marca 2017 r. w Pałacu Kazimierzowskim odbyła się uroczystość promocji doktorskich i wręczenia 
dyplomów doktora habilitowanego na WDIB. Stopień doktora habilitowanego otrzymali Marek 
Chyliński oraz Dariusz Tworzydło. Promocję doktorską otrzymali natomiast Magdalena Sawicka-
Cegielska, Katarzyna Czajkowska, Jakub Czopek, Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Barbara Klimek, 
Paweł Kuczma, Michał Olędzki, Sławomir Rogowski oraz Ewa Urbańska. 

10 marca 2017 r. odwiedzili nas uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego 
w Kozienicach. Wysłuchali wykładów dr K. Gajlewicz-Korab, dr. M. Ochmańskiego i dr A. Jupowicz-
Ginalskiej. Uczestniczyli także w krótkich warsztatach Akademickiego Radia Kampus i Laboratorium 
Badań Medioznawczych.  
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15 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Kamera odpowiedzialności” 
pt. Przekazy społeczne w reklamach korporacyjnych. Kampanie społeczne. W roli ekspertów na 
wydarzeniu wystąpili dr Jarosław Kończak z WDIB (specjalista ds. marketingu i reklamy, wykładowca 
WDIB), Justyna Bakalarska (dziennikarka i redaktor magazynu Marketer +, autorka książki 
„Marketing Wartości”), Joanna Bednarek (PR manager, przedstawiciel grupy MSLGROUP) oraz 
Paweł Dąbrowa i Anna Bielecka (autorzy Kampanii Społecznej Roku 2015). 

16 marca 2017 r. gościem WDIB był dr Octavio Pieranti, który wygłosił wykład dotyczący polityki 
medialnej i mediów publicznych w Brazylii pt. Public Policies for Mass Communication and Public 
Service Broadcasting in Brazil. 

16 marca 2017 r. – prof. dr hab. Andrei Richter wygłosił wykład pt. Propaganda a wolność mediów: 
uwarunkowania prawne i polityczne. 

17 marca 2017 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Sochaczewie. Licealiści wysłuchali wykładów dr A. Mierzeckiej, dr I. Bogdanowicz i dr A. Jupowicz-
Ginalskiej. Uczestniczyli także w krótkich warsztatach Akademickiego Radia Kampus i Laboratorium 
Badań Medioznawczych. 

17–18 marca 2017 r. odbył się centralny etap Olimpiady Wiedzy o Mediach. W budynku starej 
Biblioteki UW na terenie uniwersyteckiego kampusu głównego zgromadziło się 135 uczestników, 
walczących o 48 indeksów na kierunki dziennikarskie, prowadzone w wybranych polskich uczelniach 
wyższych. 

30 marca 2017 r. odbył się Dzień ze Sławomirem Idziakiem, wybitnym polskim filmowcem, autorem 
zdjęć do filmów takich jak Trzy kolory. Niebieski Kieślowskiego, czy Helikopter w ogniu Ridleya Scotta, 
za które został nominowany do Oscara. Oprócz wykładu Profesora pt. Selfie TV – audiowizualna 
przyszłość odbyła się prezentacja produktów Canon i HP, a na dziedzińcu naszego Wydziału stanął 
CINEBUS – mobilne studio filmowe. 

31 marca 2017 r. odwiedzili nas uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi. 
Wysłuchali wykładów dr A. Jupowicz-Ginalskiej, dr K. Brylskiej, dr. M. Zająca i dr. M. Roszkowskiego. 
Uczestniczyli także w krótkich warsztatach Akademickiego Radia Kampus i Laboratorium Badań 
Medioznawczych. 

4 kwietnia 2017 r. – inauguracja projektu „IZRAEL OKIEM REPORTERA!”. Ośmioro studentów WDIB 
pojedzie w czerwcu na wyprawę reporterską do Izraela. Projekt realizowany przez Ambasadę Izraela, 
WDIB UW i Gazetę Wyborczą. W ramach inauguracji odbył się wykład J.E. Ambasador Izraela 
w Polsce – Anny Azari pt. From the ideology of the melting pot to Jewish multiculturalism.  

7 kwietnia 2017 r. odbył się finał akcji Akademia w Eterze w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym 
w Warszawie im. Kochanowskiego. Licealiści wysłuchali wykładów dr. M. Zająca, dr M. Łoszewskiej-
Ołowskiej i dr. Krzysztofa Kaszewskiego.  

11 kwietnia 2017 r. – gościem WDIB był Gulliver Cragg – korespondent France24. 

12 kwietnia 2017 r. odbyły się zajęcia prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert dla Studentów WDIB 
z udziałem Więźniów z Zakładu Karnego we Włocławku. Osadzeni opowiedzieli o roli książki 
i twórczości literackiej w procesie resocjalizacji. Prelegenci są członkami Więziennego Klubu 
Literackiego „Bartnicka 10”, publikują także na łamach „Gazety Więziennej” wydawanej na terenie 
zakładu karnego.  

16 kwietnia 2017 r. – wykład Shir Slutzky, Attache ds. Handlowych Ambasady Izraela w Warszawie 
pt. Israeli Ecosystem for Innovation. 

22 kwietnia 2017 r. – ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko WDIB na Dniach Otwartych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydaci mogli porozmawiać ze Studentami każdego z naszych 
kierunków, dowiedzieć się jak wygląda proces rekrutacji i czego będą się uczyć wybierając 
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poszczególne kierunki kształcenia. W ramach promocji odbyło się także spotkanie rekrutacyjne oraz 
spotkanie z Samorządem Studentów WDIB. 

28 kwietnia – 3 maja 2017 r. w Sandomierzu odbyły się warsztaty dziennikarskie Studentów WDIB 
pt. Manewry Dziennikarskie zorganizowane we współpracy z Fundacją Sztuki Filmowej „Taki 
jestem”. Opiekunami naukowymi warsztatów z ramienia WDIB UW byli: dr Sławomir Rogowski 
(kierownictwo całości warsztatów i opieka dydaktyczna nad grupą filmowo-telewizyjną), dr hab. 
Jacek Wasilewski (opieka nad grupą z dokumentalistyki) oraz mgr Stanisław Zawiśliński (opieka nad 
grupą prasową). Wyjazd miał na celu sprawdzenie umiejętności warsztatowych oraz stworzenie 
dokumentacji dziennikarskiej z Festiwalu Filmowego.  

11 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z Panią Anną Ben Ezra, Attache ds. Kulturalnych Ambasady 
Izraela pt. Kino, muzyka i taniec współczesnego Izraela (prezentacja po angielsku). Wykład odbywał 
się jako część realizacji projektu „Izrael okiem reportera”. 

12 maja 2017 r. nasz Wydział odwiedzili licealiści z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Sochaczewie. Uczniowie wysłuchali wykładów dr M. Łoszewskiej-Ołowskiej, dr K. Gajlewicz-Korab 
oraz dr. K. Kaszewskiego. Uczestniczyli także w krótkich warsztatach w studiu telewizyjnym, 
w Akademickim Radio Kampus i Laboratorium Badań Medioznawczych. 

16 maja 2017 r. – dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) otrzymała stypendium 
Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz. Jest to stypendium badawcze wspierające polskich 
historyków i uczonych polskiego pochodzenia prowadzących badania we Francji.  

18 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z Panią Martą Kubicą, Dyrektorką Biura Ambasador Izraela, 
która przedstawiła wyniki badań sondażowych sporządzonych w 2016 r. dotyczących opinii i wiedzy 
Polaków o współczesnym Izraelu oraz Izraelczykach. Wykład odbywa się jako część realizacji 
projektu „Izrael okiem reportera”. 

19 maja 2017 r. odbył się kolejny finał akcji Akademia w Eterze, tym razem WDIB gościł w VII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Uczniowie przez dwa tygodnie 
uczestniczyli w warsztatach radiowych prowadzonych przez Akademickie Radio Kampus, których 
efekty, w postaci reportaży, przedstawili w audycji nadawanej z liceum 19 maja. Licealiści wysłuchali 
także czterech wykładów – dr. I. Dimitriejevicia, dr K. Gajlewicz-Korab, dr. M. Zająca oraz dr 
A. Jupowicz-Ginalskiej. Mieli także okazję spotkać się z przedstawicielem Samorządu Studentów 
WDIB i wysłuchać prezentacji o naszym Wydziale. 

23 maja 2017 r. – książka pt. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (Wydawnictwo SBP), której 
współautorem jest dr Grzegorz Gmiterek pracownik Naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie 
Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych 
i ścisłych. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej 
ACADEMIA 2017. 

26 maja 2017 r. odbył się ostatni w tym roku akademickim finał akcji Akademia w Eterze, tym razem 
WDIB gościł w LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza w Warszawie. Uczniowie przez 
dwa poprzedzające finał tygodnie uczestniczyli w warsztatach radiowych prowadzonych przez 
Akademickie Radio Kampus, których efekty, w postaci reportaży, przedstawili w audycji nadawanej 
z liceum 26 maja. Licealiści wysłuchali także czterech wykładów – dr. K. Kaszewskiego, dr 
A. Mierzeckiej, dr. A. Świąteckiego oraz dr. M. Ochmańskiego. Mieli także okazję spotkać się 
z przedstawicielem Samorządu Studentów WDIB i wysłuchać prezentacji o naszym Wydziale. 

maj 2017 r. – kolejny sukces studentów specjalności Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza 
w konkursie Grand Press Photo 2017! Portret Andrzeja Rzeplińskiego wykonany przed Adama 
Stępnia zdobył III miejsce w kategorii Portret. Nagrodę specjalną za zdjęcie tancerki Szczecińskiej 
Opery na Zamku otrzymał Piotr Gamdzyk. Wśród nagrodzonych jest również Dawid Żuchowicz 
ubiegłoroczny absolwent który zdobył pierwszą nagrodę w kategorii Projekt Długoterminowy za 
materiał „Kombinat” rozpoczęty w ramach zajęć na WDIB. 
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5 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. dr. Pawła Stępki organizowane przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydział 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Laureatką szóstej edycji Konkursu na najlepsze 
wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych została dr hab. 
Alicja Jaskiernia, prof. UW, nagrodzona za publikację pt. Od telewizji masowej do Netfliksa. 
Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej. 

5 czerwca 2017 r. odbył się wykład Adara Primora redaktora naczelnego izraelskiego 
anglojęzycznego kanału informacyjnego i24NEWS. Spotkanie zorganizowane w ramach projektu 
„Izrael okiem reportera”. 

8–9 czerwca 2017 r., Londyn – w ramach realizowanego na naszym Wydziale projektu pt. Kultura 
organizacyjna mediów publicznych: ludzie, wartości, procesy (Narodowe Centrum Nauki, SONATA 8, 
2015–2018) dr hab. Michał Głowacki (WDIB, UW) oraz prof. Lizzie Jackson (London South Bank 
University) zorganizowali dwa wydarzenia w Londynie: 
– warsztaty dla przedstawicieli młodego pokolenia (Pokolenie Z) na temat przyszłości mediów 
publicznych pod hasłem „MAKE: The BBC of the Future” (8 czerwca 2017 r.); 
– debatę pt. „THINK: Public Service Media Futures”, w której udział wzięli pracownicy mediów 
publicznych z Austrii i Kanady oraz badacze z Polski i Wielkiej Brytanii (9 czerwca 2017 r.). 

9 czerwca 2017 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie technikum z Zespołu Szkół im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów dr. K. Kaszewskiego oraz 
wykładu dr A. Jupowicz-Ginalskiej. Uczestniczyli także w krótkich warsztatach w studiu telewizyjnym 
prowadzonych przez inż. Witolda Baszyńskiego, jak również zwiedzili Akademickie Radio Kampus. 

26 czerwca 2017 r. odbyła się poplenerowa wystawa fotograficzna Studentów Specjalności 
Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza WDIB, która jest efektem pracy na X Plenerze 
Fotograficznym w Białowieży. Wystawę można było oglądać w Galerii UW w Pałacu 
Kazimierzowskim w dniach 26.06–30.07.2017 r.  
Grupa 50 studentów w dniach 15–19 maja 2017 r. wzięła udział w wyjeździe warsztatowym do 
Białowieży. Niniejsza wystawa jest wynikiem nabytych podczas warsztatów umiejętności 
i podsumowaniem codziennych sesji zdjęciowych, omawianych przez specjalistów fotografii na 
wieczornych przeglądach. 

28 czerwca 2017 r. – w siedzibie WDIB odbył się casting. TVP 3 zorganizowało casting na 
prowadzących program, reporterów i prezenterów pogody do audycji poświęconej promocji 
województwa mazowieckiego. 

30 czerwca 2017 r. na WDIB rozpoczęła się druga edycja Polskiej Akademii Księgarstwa. Uroczystego 
otwarcia dokonał prof. Krzysztof Koehler, wicedyrektor Instytutu Książki, który wręczył słuchaczom 
indeksy. PAK jest wspólną inicjatywą Instytutu Książki, Polskiej Izby Książki oraz Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, który odpowiada za merytoryczny kształt zajęć.  

Czerwiec 2017 r. – z ogromną radością informujemy, że WDIB UW zwyciężył w Rankingu Kierunków 
Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach Rankingu 
Szkół Wyższych Perspektywy 2017! Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (II miejsce) i Wydział Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (III miejsce). 
Kryteriami w konkursie były: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał dydaktyczny i akademicki, 
efektywność naukowa oraz innowacyjność. 

Czerwiec 2017 r. – ukazała się gazetka warsztatowa studentów pt. „BEDNARSKA”. 

Czerwiec 2017 r. – akcja zbierania książek dla schroniska dla bezdomnych zainicjowana na WDIB UW 
przez prof. dr hab. Elżbietę Barbarę Zybert zaowocowała powstaniem księgozbioru w pensjonacie 
Socjalnym Św. Łazarz. 
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3 i 12 lipca 2017 r. w Katedrze Fotografii i Genologii Dziennikarskiej WDIB odbyły się warsztaty 
cyjanotypii, które zorganizowane zostały w ramach Koła Naukowego Klatka B. Podczas zajęć, 
prowadzonych przez opiekuna Koła – dr. Wojciecha Sternaka, uczestnicy najpierw przygotowali 
wydruki swoich zdjęć na arkuszach folii, by następnie umieścić je na kartkach papieru pokrytych 
specjalną żółtą emulsją – żelazicyjankiem potasu i cytrynianem amonowo-żelazowym. Kolejnym 
etapem było włożenie papieru i folii do antyram. Potem tak przygotowane zestawy należało wynieść 
na dwór i naświetlać papier za pomocą światła słonecznego przez kilka do nawet kilkunastu minut. 
W czasie tego procesu żółta emulsja zmieniała swój kolor z żółtego na jaskrawozielony i ostatecznie 
– ciemnozielony. Następnie papier pozostawało już tylko opłukać w wodzie i zanurzyć w roztworze 
wody utlenionej, by zieleń zmieniła się w błękit. Po wysuszeniu arkuszy każdy z uczestników mógł 
zabrać swoją odbitkę do domu. Warsztaty cyjanotypii zostały dofinansowane ze środków Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

8 lipca 2017 r. w Ogrodzie Powszechnym przy ulicy Zamoyskiego 20 w Warszawie odbyła się 
wystawa multimedialna Tu się nie mówi, tutaj się ̨ godo, która jest efektem etnograficzno-
dziennikarskiego wyjazdu plenerowego do wsi Rogów w województwie lubelskim, którego celem 
było uchwycenie związków między tożsamością,̨ tradycją i kuchnią. Wystawa zorganizowana została 
przez Koło Naukowe Dokumentu Multimedialnego „Drgania” działające na WDIB UW. 

Lipiec 2017 r. – modernizacja studia telewizyjnego, Akademickiego Radia Kampus, przetargi dla 
Centrum Analiz Medialnych na WDIB. Studio telewizyjne zostało wzbogacone o nowoczesny sprzęt 
multimedialny wysokiej jakości. W ramach dotacji celowej na restrukturyzację na lata 2017–2018 
powstało Centrum Analiz Medialnych współpracujące z Laboratorium Badań Medioznawczych UW. 
Zostały już zakupione konsole PlayStation 4 Pro i XBOX One S oraz 55” telewizory do ich obsługi oraz 
nowy, zaawansowany technologicznie sprzęt do badań biometrycznych człowieka, narzędzia do 
pomiaru parametrów okulograficznych, badające ruchy gałki ocznej, a także urządzenia 
umożliwiające pomiar napięcia skóry i reakcji skórno-galwanicznej oraz czujniki potliwości. 
Modernizacji uległo także Akademickie Radia Kampus. Stacja wyposażona w nowy nadajnik, który 
zapewni emisję sygnału wysokiej jakości oraz łączność, sterowanie i regulację za pomocą Internetu. 

1 września 2017 r. odwiedziła nas grupa licealistów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Czesława Miłosza w Gryficach. Uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr. hab. R. Pawelca, zwiedzili 
Laboratorium Badań Medioznawczych i Akademickie Radio Kampus, o których opowiedzieli 
pracownicy jednostek. Ostatnim punktem programu była prezentacja o naszym Wydziale, ofercie 
edukacyjnej, kierunkach kształcenia, infrastrukturze i zapleczu jakie oferujemy. 

25 września 2017 r. w Auli Starego BUWu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2017/2018 połączona z Pożegnaniem Absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. 

2, 3 i 10 października 2017 r. odbyły się przesłuchania do Chóru Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW.  

6 października 2017 r. odwiedzili nas uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 
Norwida w Wyszkowie. Wysłuchali wykładów doc. dr B. Mąkosy Stępkowskiej, dr. K. Kaszewskiego 
i dr. A. Świąteckiego. Uczestniczyli także w krótkich warsztatach Akademickiego Radia Kampus 
i zwiedzili remontowane wówczas studio telewizyjne. 

17 października 2017 r. na naszym Wydziale gościliśmy profesora Wayne Wanta. Medioznawca 
wygłosił wykład Trump’s Troublesome Twitter Tweets: Alternative Facts and Mass Comm Theory. 

19 października 2017 r. gościem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW była prof. 
Lizzie Jackson z London South Bank University (Wielka Brytania). Prof. L. Jackson wygłosiła wykład 
pt. High Technology Clusters and the Creative Industries, w trakcie którego zaprezentowała wyniki 
cząstkowe badań jakościowych w ramach projektu pt. Kultura organizacyjna mediów publicznych 
w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości, procesy (kierownik projektu dr hab. Michał Głowacki). 
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015–2018). 
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19 października 2017 r. – otwarcie nowoczesnego Centrum Analiz Medialnych. Doświadczenia 
wirtualnej rzeczywistości, identyfikacja odczuwanych emocji, śledzenie ruchu gałek ocznych 
i aktywności fal mózgowych – to tylko niektóre pomiary, jakie naukowcy z UW będą mogli 
przeprowadzić za pomocą nowoczesnego sprzętu Centrum Analiz Medialnych. CAM to pracownia 
naukowo-badawcza, która będzie realizować zaawansowane, nieprowadzone dotąd w Europie 
Środkowo-Wschodniej w takiej formule badania odbioru mediów. CAM powstało na Wydziale 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.  

20 października 2017 r. odwiedzili nas uczniowie Liceum Humanistycznego Prawno-
Administracyjnego przy ZSRCKU w Sochaczewie. Wysłuchali wykładów dr M. Łoszewskiej-Ołowskiej, 
dr K. Brylskiej i dr. A. Świąteckiego. Uczestniczyli także w krótkich warsztatach Akademickiego Radia 
Kampus i nowo otwartego Centrum Analiz Medialnych. 

23 października 2017 r. – debata pt. Co z tą demokracją? z udziałem prof. Jana Hartmana (autora 
książki Polityka. Władza i nadzieja) i prof. Marcina Króla (autora książki Jaka demokracja?). Gościem 
specjalnym wydarzenia był prezydent Aleksander Kwaśniewski a rozmowę poprowadził redaktor 
Jacek Żakowski. 

25–28 października 2017 r. (Warszawa – Izabelin) – II Festiwal NATURA KULTURA MEDIA im. 
Ryszarda Kapuścińskiego.  

26 października 2017 r. – debata pt. Spór o Innego – z włoskim reporterem, eseistą, podróżnikiem 
Paolo Rumizem, rozmawiali: redaktor Stanisław Zawiśliński, dr Karolina Brylska, dr Paulina Orłowska 
i dr Ivan Dimitrijević.  

14 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z Juliuszem Machulskim, wybitnym reżyserem, 
producentem filmowym i aktorem. Machulski opowiadał o swoich dokonaniach, sukcesach oraz 
o ścieżce swojej zawodowej kariery. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród 
Studentów naszego wydziału. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję bezpośredniego spotkania 
z reżyserem, wysłuchania ciekawie opowiedzianych historii oraz zadania nurtujących pytań. 

17 listopada 2017 r. – z inicjatywy Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury 
WDIB odbyło się spotkanie z Panem Bogdanem Białkiem, redaktorem naczelnym pisma 
„Charaktery”, prezesem Stowarzyszenia im. J. Karskiego. Podczas wydarzenia odbyła się również 
projekcja filmu Bogdan's Journey. 

28 listopada 2017 r. z wykładem gościnnym na WDIB wystąpił prof. Andrew Lingwall z Clarion 
University (USA). Wykład pt. Beginning the career climb: challenges for 21st century PR practitioners 
był oparty m.in. na badaniach prof. Lingwalla, dotyczących kompetencji potrzebnych młodym 
PR-owcom. 

15 grudnia 2017 r. odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach organizowanej przez 
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii wraz z 15 innymi uczelniami wyższymi. Celem 
wydarzenia jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. 
W konkursie udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy walczą o 48 indeksów na 
studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, cenne nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez sponsorów oraz staże w redakcjach na terenie całego kraju. 

20 grudnia 2017 r. – debiut Chóru Wydziałowego. Zespół liczy 15 osób i składa się ze Studentów 
głównie WDIB, ale też innych wydziałów UW. Chór zadebiutował na wydziałowym spotkaniu 
wigilijnym 4 kolędami w wyjątkowych aranżacjach. Założycielką i prowadzącą zespół jest Karolina 
Siłkina. 

 
Przygotowała Lilia Ziemczonok 

Sekcja Obsługi Badań WDIB 

 


