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dentów i kadry w uczelniach zagranicznych, opracowanie założeń współpracy na kolejne lata.
Do 15 marca uczelnia nasza zobowiązana jest złożyć
wniosek o przyznanie grantów na wyjazdy studentów
i kadry dydaktycznej na kolejny rok akademicki –
2003/2004. Po otrzymaniu z Fundacji Rozwoju Systemu
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Edukacji w Warszawie informacji o przyznanych środkach, Dział Współpracy z Zagranicą przeprowadzi cykl
spotkań promujących program SOCRATES i zachęcających studentów do skorzystania ze stypendium Unii
Europejskiej.
Kinga Włoch

F
U
N
D
A
C
J
A
NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Oferta dla nauki na rok 2003
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), uznawana za
najważniejsze z pozabudżetowych źródeł finansowania
nauki w Polsce, oferuje obecnie środowisku naukowemu,
tak jak co roku, kilkanaście rozmaitych form (programów)
pomocy - od stypendiów różnego typu poprzez subwencje
na wspieranie inwestycji i modernizacji warsztatów naukowych, czy transfer osiągnięć naukowych, aż do pomocy
interwencyjnej w przypadku awarii aparatury czy innych
losowych wydarzeń dotykających instytucje naukowe.
To już dwunasty rok jej działalności dla dobra nauki.
Przypomnijmy, że FNP - niezależna, pozarządowa instytucja typu non-profit - nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa, a środki na swą działalność uzyskuje dzięki aktywnemu lokowaniu posiadanego funduszu w instrumenty
finansowe. Łącznie przekazała dotychczas nauce w różnej
formie – stypendiów, subwencji, nagród – ponad 210 mln zł.
Wszystkie programy Fundacji mają charakter konkursowy, zaś dewiza, jaką się w swych działaniach kieruje, to
„wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”. Na
cele statutowe w 2003 r. Fundacja przeznaczyła kwotę 24
mln zł.
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Nagroda FNP
Indywidualna nagroda dla wybitnych polskich uczonych
za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, przyznawana w czterech głównych dziedzinach nauki.
Kandydaci do nagród mogą być zgłaszani przez wybitnych uczonych zaproszonych przez Fundację, przez dotychczasowych laureatów Nagrody FNP, przez stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajowym, mogą ich też zgłaszać
we własnym imieniu grupy dziesięciu pracowników naukowych, nie pochodzących z jednej rady naukowej.
Termin zgłaszania kandydatur: 31 marca.

Subsydia Profesorskie
Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umożliwia-
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Roczne stypendium dla najzdolniejszych młodych naukowców (do 30 lat, lub do 32 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) z dorobkiem naukowym udoku-
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jące intensyfikowanie już prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badań (konkurs zamknięty).
W roku 2003 konkurs obejmie dziedzinę nauk ścisłych.
Przewiduje się przyznanie do 15 subsydiów o wysokości
240 tys. zł (80 tys. zł rocznie).

Program NESTOR
Nowy program, adresowany do emerytowanych, lecz
nadal aktywnych zawodowo uczonych, którzy chcieliby
przez pewien czas (do 4 miesięcy) pracować w wybranej
krajowej placówce naukowej w innym mieście. Fundacja
będzie takie wyjazdy finansować. Szczegółowe informacje
na temat zasad konkursu dostępne będą w witrynie internetowej FNP w II kwartale br.

K R A J O W E

Stypendia krajowe dla młodych naukowców
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Poniżej zamieszczamy skrócony przegląd tegorocznych
propozycji programowych Fundacji, wśród których znalazły się dwie całkowicie nowe: to program NESTOR, adresowany do wybitnych emerytowanych, lecz nadal aktywnych zawodowo uczonych, oraz podprogram SUBIN/Translacja, w ramach którego można starać się o dofinansowanie przekładu na język obcy wybitnych dzieł humanistycznych. Bardzo bogata jest oferta stypendialna,
z którą warto się zapoznać. FNP udziela też, podobnie jak
w latach ubiegłych, wsparcia instytucjom modernizującym
laboratoria naukowe (program MILAB), dofinansowuje też
prace poprzedzające wdrożenie nowych technologii (program TECHNE).
Pełna wersja oferty programowej FNP na rok 2003 dostępna jest w postaci broszurki w biurze FNP lub jako plik
pdf na stronie internetowej FNP:
www.fnp.org.pl/publikacje/pr_roczne.htm
Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze
wniosków oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie
internetowej FNP: www.fnp.org.pl/programy/indx.htm

mentowanym publikacjami. Stypendium można przedłużyć
na drugi rok, na podstawie oceny rezultatów osiągniętych
w I roku. Corocznie Fundacja przyznaje ok. stu stypendiów;
w 2002 r. wysokość rocznego stypendium wyniosła
20 tys. zł.
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Termin składania wniosków o stypendia na rok 2004: 31
października. Mogą się o nie ubiegać także osoby urodzone
w 1973 r.

Krajowe stypendia wyjazdowe
Finansowanie kilkumiesięcznych wyjazdów badawczych
młodych naukowców z tytułem doktora (do 35 lat lub do 37
dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) do
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wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość
stypendium, przyznawanego na okres od 1-3 miesięcy,
wynosić będzie od 3000 – 4000 zł miesięcznie. Na wniosek
instytucji goszczącej stypendium może zostać przedłużone,
nie więcej niż o 3 miesiące.
Termin składania wniosków: 15 kwietnia.

Z AG R A N I C Z NE

Stypendia dla młodych doktorów

Uniwersytetu Londyńskiego (SSEES)

Stypendia dla młodych polskich uczonych (do 35 lat lub
do 37 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na
odbycie podoktorskich staży (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych za granicą. Wysokość
stypendiów odpowiada stypendiom typu postdoc na Zachodzie i wynosi średnio 2200-3000 euro miesięcznie. Po powrocie istnieje możliwość uzyskania grantu wspomagającego w wysokości do 40 tys. zł.
Termin składania wniosków: 15 marca.

Roczny staż podoktorski dla polskich uczonych, zainteresowanych prowadzeniem badań w SSEES w Londynie
w zakresie studiów nad problematyką polską (Polish Studies). Wysokość stypendium wynosi nie mniej niż 2360
euro miesięcznie.
Tematyka badawcza stypendium na rok 2003 dotyczy
wpływu procesu integracji z Unią Europejską na polską
gospodarkę.
Wnioski przyjmowane są do 16 kwietnia br. Należy je
składać równocześnie w FNP i SSEES.

Stypendia na kwerendy za granicą
Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora
na zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne, służące
realizacji oryginalnych prac badawczych. Wysokość stypendium zależy od miejsca jego realizacji i wynosi średnio
2100 euro miesięcznie.
Termin składania wniosków: 15 września.

Polskie Stypendium Badawcze
w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich

P R O G R A M Y

Stypendia konferencyjne
Dofinansowanie kosztów udziału polskich naukowców
(w wieku do 40 lat w roku składania wniosku) w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych.
Wnioski należy składać w Towarzystwie Naukowym
Warszawskim (zajmującym się procedurą konkursową)
w terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca,
do 30 października.

W I E L O L E T N I E

Program TECHNE
(rozwój nowych technologii, produktów i usług)
Wspieranie przedkomercyjnych prac nad zastosowaniem
nowych technologii, produktów i usług, w tym m.in. prac
technicznych i zakupów podzespołów, uruchamiania prototypów, testów półtechnicznych, uzyskiwania atestów
i zezwoleń.
Termin składania wniosków: 15 lutego.

Program MILAB
(modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni)

z zakresu humanistyki. Szczegółowe zasady tego programu
określa odrębny regulamin.
Wnioski przyjmowane są bez ograniczeń terminu.

Program MONOGRAFIE
Stały konkurs Fundacji dla autorów polskich na oryginalne, nie publikowane wcześniej monografie z dziedziny
nauk humanistycznych i społecznych. Fundacja pokrywa
koszty wydania najlepszych dzieł, a ich autorom zapewnia
honorarium, które w 2002 r. wynosiło 950 zł za arkusz
wydawniczy.
Prace można składać w Fundacji w dowolnym terminie.

W jego ramach można uzyskać subwencje na końcowe
etapy inwestycji budowlanych, na modernizacje i remonty
budynków i pomieszczeń laboratoryjnych, na przeprowadzki i wyposażenie techniczne i meblowe zmodernizowanych pomieszczeń.
Konkurs przebiega w 2 etapach. Wnioski wstępne przyjmowane były do 31 stycznia. Jednostki zakwalifikowane do
2. etapu są zobowiązane do dostarczenia uzupełnień
w terminie 4 tygodni.

Finansowanie kosztów wydania wieloletnich dzieł seryjnych dokumentujących naukowo dziedzictwo historyczne
i cywilizacyjne Polski, a w tym: kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego, Słownika polszczyzny XVI w.
i Katalogu zabytków sztuki w Polsce, a od 2000 r. także serii pt.
Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej (jest to konkurs zamknięty).

Program SUBIN

Konferencje z cyklu „Fundacji dyskusje o nauce”

Wspieranie inwestycji czy inicjatyw o istotnym znaczeniu
dla nauki w Polsce, wymagających wskutek szczególnych
okoliczności szybkiej pomocy interwencyjnej.
Począwszy od 2003 r. można też - w ramach podprogramu SUBIN/Translacja - starać się o dofinansowanie przekładu na język obcy wybitnych polskich dzieł naukowych

W 2003 r. zorganizowana zostanie kolejna, ósma już konferencja z cyklu poświęconego istotnym problemom nurtującym środowisko naukowe. Materiały z konferencji publikowane są w serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

Program WYDAWNICTWA

m a r z e c
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PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta

Termin składania wniosków w Kasie im. Mianowskiego:
31 października.

Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na
prowadzenie badań w Polsce. Wysokość stypendium, przyznawanego na okres od 4-12 miesięcy, w 2003 r. wyniesie
3 tys. euro miesięcznie. Termin zgłaszania kandydatur przez
polskich uczonych lub instytucje naukowe: 30 września.

Eksploratorium Integracji Europejskiej

Stypendia dla naukowców
z krajów Europy Środkowowschodniej

(program realizowany wspólnie z Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN)
Opracowywanie oraz archiwizacja materiałów dotyczących procesu integracji europejskiej sektora nauki, postępu
technologicznego i innowacji.
Adres Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:
02-548 WARSZAWA, ul. Grażyny 11,
tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05, e-mail: fnp@fnp.org.pl

Dla naukowców z zagranicy zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce (program realizowany na podstawie porozumienia z Kasą im. Józefa Mianowskiego).

B E R D Y S Z A K
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„Z A C H Ę C I E”

Przemiany obrazu
W Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” w Warszawie do 9 marca czynna jest wystawa „Przemiany obrazu” Jana Berdyszaka, której tematem jest samo malarstwo, a raczej refleksja wokół niego. To niewielki fragment poszukiwań artysty filozofa, od 45 lat aktywnego
nas różnych niwach – wszechstronnego plastyka, scenografa, pedagoga, autora własnego słownika pojęć
o sztuce. Napisał w nim: „Staram się tak postępować
i pracować, ażeby czas przyszły mógł funkcjonować
w sposób wieloraki i labilny, zarówno wychodząc ode
mnie, jak i do mnie”. (...)
Czym jest obraz? To pytanie od ponad 40 lat absorbuje
Jana Berdyszaka, artystę wszechstronnego, zgłębiającego

JAN BERDYSZAK,
„ROZPADŁE PASSE-PAR-TOUT II” 1997,
przezroczyste folie, papier biały i czarny
(71,5 x 87,5)

m a r z e c
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poprzez sztukę kwestie filozoficzne. Na wystawę
„Przemiany obrazu” w Galerii Zachęta wybrano kilkadziesiąt obiektów, które na różne sposoby łączą się
z malarstwem, nawet jeśli same nimi nie są.
Przykładem choćby najnowsze prace Berdyszaka z cyklu „Passe-par-tout”. Pisownia słowa „passe-partout”,
oznaczającego tekturową oprawę pracy, została zmieniona tak, że daje się tłumaczyć jako „przejście przez
wszystko”: przez przyzwyczajenia dotyczące wartościowania dzieła sztuki i przez nawyki dotyczące jego
eksponowania. (...).
Monika Małkowska
Rzeczpospolita, 19 lutego

