Warszawa, 2 września 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe
ze środków projektu badawczego NCN:
„Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim Wschodzie”
nr rej. grantu 2019/35/D/HS3/01872

Wydział Historii UW
Nazwa jednostki: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant/-tka w projekcie badawczym
Wymagania:
Konieczne:
- kandydat/-ka jest absolwentem/-tką kierunku historia, archeologia, filologia klasyczna lub
orientalistyka o specjalizacji historia starożytna Bliskiego Wschodu lub archeologia
śródziemnomorska
- kandydat/-ka jest obecnie studentem/-tką studiów doktoranckich (zarówno wydziałowe studia
doktoranckie jak i Szkoła Doktorska)
- przynajmniej podstawowa znajomość języka aramejskiego/syriackiego lub hebrajskiego biblijnego
w zakresie pozwalającym na pracę z inskrypcjami
- znajomość nowożytnych języków obcych: angielski (płynność w mowie i pisaniu), umiejętność
czytania w j. francuskim, niemieckim i włoskim
Mile widziane:
- wcześniejsze doświadczenie w zakresie epigrafiki
- wcześniejsze doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych
- wcześniejsze doświadczenie w pracy z edytorami XML, szczególnie ze standardem edycji EpiDoc
(TEI XML)
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- znajomość nowożytnego j. hebrajskiego lub arabskiego, umożliwiająca czytanie raportów
wykopaliskowych
- dobre umiejętności komunikacyjne i doświadczenie pracy w zespole
- gotowość do udziału w regularnych spotkaniach zespołu i wymiany informacji
- umiejętność rozliczania zadań w terminie
Opis zadań:
- przygotowanie pełnych zespołów danych o stanowiskach z inskrypcjami w dialektach
chrześcijańskim palestyńskim aramejskim (CPA), żydowskim palestyńskim aramejskim (JPA) i
samarytańskim aramejskim z I tys. n.e. w standardzie EpiDoc (TEI XML)
- udział w przygotowaniu pełnych zespołów danych o stanowiskach z inskrypcjami w języku
syriackim z I tys. n.e. w standardzie EpiDoc (TEI XML)
- integracja zebranych zespołów danych z bazą relacyjną, z użyciem rozwiązań wypracowanych w
projekcie, tagowanie, mapowanie i inne formy obróbki rekordów w relacyjnej bazie danych
- udział w analizie zebranego materiału
- wygłoszenie wystąpień na przynajmniej trzech konferencjach międzynarodowych
- edycja razem z Kierownikiem Projektu akt konferencji zorganizowanej przez zespół
- aktywny udział w organizacji konferencji i warsztatów zespołowych, co obejmuje częściową
obsługę korespondencji
- złożenie przynajmniej jednego artykułu do wysoko punktowanego międzynarodowego czasopisma
naukowego
- udział w rozpowszechnianiu wyników projektu przez prace popularnonaukowe i media
społecznościowe
- wypracowanie z Kierownikiem Projektu planu pracy nad zadaniami (phase-milestone plan), wg
którego postęp pracy będzie regularnie monitorowany przez Kierownika Projektu
- udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu (stacjonarnie lub przez wideokomunikator)
Typ konkursu NCN: SONATA – HS3, nr rej. grantu 2019/35/D/HS3/01872
Termin składania ofert: 21 września 2020 r., godz. 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: stypendium 36-miesięczne w wysokości 3500 zł/miesiąc
Dodatkowe informacje: Tytuł projektu: „Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim
Wschodzie”. Kierownik Projektu dr Paweł Nowakowski (Wydział Historii UW)
Wymagane dokumenty:
1. podanie aplikacyjne do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. CV z listą publikacji
4. list motywacyjny z wyszczególnieniem umiejętności i doświadczenia szczególnie przydatnego w
realizacji projektu
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5. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx )
6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw
Pracowniczych UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzulainformacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx )
Dokumenty prosimy przesyłać do dnia 21 września, do godz. 23:59, na adres: sekretariat.ih@uw.edu.pl
oraz jednocześnie na adres Kierownika Projektu: pawel.nowakowski@uw.edu.pl
Wybrane osoby zostaną zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej przed trzyosobową komisją. Rozmowa
odbędzie się za pośrednictwem Google Meet nie wcześniej niż 22 września 2020 r. i nie później niż 25
września 2020 r.
W przypadku, gdy wybrany kandydat/wybrana kandydatka odmówi przyjęcia stypendium, będzie ono
przyznane drugiej w kolejności osobie na liście.
Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki o
przyznawaniu stypendiów naukowych w projektach badawczych:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Informacje o projekcie
„Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim Wschodzie jest projektem zespołowym
finansowanym z grantu Sonata (2019/35/D/HS3/01872) Narodowego Centrum Nauki. Projekt będzie
realizowany na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu utworzone będzie jedno
stypendium naukowe dla osoby o statusie doktoranta lub doktorantki. Stypendium będzie można pobierać
przez okres 36 miesięcy. Laureat/-ka konkursu będzie pracować w zespole z Kierownikiem Projektu, osobą
na stanowisku postdoc, wyłonioną w ramach odrębnego konkursu i ekspertem ds. IT.
1. Cele projektu
Podstawowym celem projektu jest zbadanie przyczyn jak i społecznych, religijnych i politycznych efektów
doboru języka w procesie epigraficznego upamiętnienia konstrukcji budynków religijnych we
wczesnobizantyjskiej Diecezji Orientu (z wyłączeniem Egiptu i Libii). W późnym antyku, okresie
dynamicznych zmian religijnych, politycznych i społecznych, zróżnicowanie językowe mogło służyć
jednocześnie jako ważny marker tożsamości i czynnik kształtujący tożsamość. Dotyczy to szczególnie
aramejskojęzycznych chrześcijan, Żydów i Samarytan. Epigrafika monumentalna, która w tym okresie i
rejonie jest reprezentowana głównie przez wykonane na kamieniu i mozaikach inskrypcje fundacyjne z
kościołów i synagog, mogła być efektywnym sposobem publicznego manifestowania odrębności językowej,
mogła również zwrotnie wpływać na odbiorców, wzmacniając pewne trendy. Projekt zbada zasadność
przypisywania dużej wagi zróżnicowaniu językowemu jako ważnemu markerowi i czynnikowi tożsamości
względem innych markerów i czynników w oparciu o szeroki survey inskrypcji w języku greckim, syriackim,
dialektach aramejskiego (chrześcijańskim palestyńskim aramejskim (CPA), żydowskim palestyńskim
aramejskim (JPA), samarytańskim aramejskim), językach hebrajskim i staroarabskim.
2. Metody badawcze
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Projekt będzie realizowany przez grupę badawczą obejmującą oprócz Kierownika Projektu: osobę o statusie
doktoranta/-tki, osobę na stanowisku postdoc, i eksperta ds. IT. Projekt będzie obracał się w zakresie
epigrafiki komparatywnej głównych języków wykorzystywanych do produkcji inskrypcji monumentalnych
wczesnobizantyjskiego Bliskiego Wschodu. Zespół odwoła się również do teorii socjolingwistycznych,
wypracowanych na podstawie badań społeczeństw nowożytnych w celu określenia, czy ich aplikacja do
źródeł ze schyłku starożytności jest możliwa i czy pomaga wyjaśnić przyczyny wyboru konkretnych języków i
dialektów do upamiętniania fundacji religijnych. Wykorzystane będzie również przestrzenne modelowanie
danych epigraficznych ze stanowisk, gdzie znaleziono inskrypcje w więcej niż jednym języku/dialekcie.
Zespół będzie również pracował nad zaawansowaną bazą danych zbierającą informacje o takich
stanowiskach i pozwalającą na eksportowanie danych epigraficznych w standardzie EpiDoc.
3. Oczekiwane efekty projektu
Projekt zaoferuje złożoną i nowatorską analizę danych epigraficznych, często opublikowanych w okresie
zaledwie ostatnich dziesięciu lat, które nie zostały jeszcze wyczerpująco przebadane w naukach
historycznych, a prawie zupełnie nie funkcjonują w naukach społecznych. Wyniku projektu przyczynią się do
poszerzenia naszej wiedzy o markerach i czynnikach tworzących tożsamość w grupach posługujących się
zróżnicowanymi językami i dialektami, i publicznie manifestujących swoje zróżnicowanie językowe. Niektóre
z hipotez, po weryfikacji, mogą przyczynić się do nowego spojrzenia na rolę języka greckiego w przestrzeni
publicznej wczesnobizantyjskiego Bliskiego Wschodu. Efekty projektu wpłyną również na ogólną
socjolingwistykę, ciągle eksperymentującą z aplikowaniem swoich metod do społeczeństw
przednowoczesnych. Szeroki krąg odbiorców uzyska dostęp do bogatej bazy danych o stanowiskach
archeologicznych, z której dane epigraficzne będzie można eksportować w formacie EpiDoc (TEI XML).
Uczyni to całe zespoły danych gotowymi do integracji z innymi projektami badawczymi.
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