Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH
Dr hab. Roma Sendyka wraz z zespołem ogłasza konkurs o dwa stypendia dla doktorantów w ramach
grantu NPRH „Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość
kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce”.
Punktem wyjścia projektu jest kluczowy problem polskiej kultury pamięci, doniosły zarówno z
perspektywy jej naukowego badania, jak i społecznego oddziaływania – istnienie i nieupamiętnienie
miejsc „rozproszonego” ludobójstwa, naznaczających terytorium, wedle określenia Timothy’ego
Snydera, „skrwawionych ziemi”. Projekt krytycznie rozwinie studia nad pamięcią poprzez analizę
współczesnych kulturowych i społecznych funkcji miejsc-świadków przeszłej przemocy, znajdujących
się na terenie Polski, które potencjalnie mogły się stać miejscami pamięci, kotwiczącymi praktyki
pamiętania, ale nie uzyskały takiego statusu. Według podstawowej przyjętej w projekcie hipotezy
nieupamiętnione miejsca przemocy odgrywają istotną rolę w procesach kształtowania tożsamości i
postaw wobec przeszłości i tylko pozornie są usunięte z obiegów społecznych i kulturowych.
Zespół złożony z kulturoznawców, socjologów, etnografów, historyków i religioznawców poszukuje
odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ mają tego rodzaju porzucone, kontestowane, nieupamiętnione
lokalizacje na kształtowanie współczesnych procesów pamięci kulturowej i budowy tożsamości,
postaw wobec przeszłości i relacji w obrębie różnych grup społecznych? Badania mają na celu
dogłębną, wieloaspektową i wielodyscyplinową, krytyczną analizę kontestowanych, porzuconych
miejsc masowej przemocy i ludobójstwa na obszarze Polski. Badaniu poddane będą sposoby
odziaływania miejsc tego rodzaju na praktyki prezentowania, reprezentowania i interpretacji
przeszłości; poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kontestowane miejsca
funkcjonują w lokalnym i narodowym horyzoncie pamięci, jaki udział biorą w procesach budowania
tożsamości, jakie znaczenie jest im przypisywane w ramach praktyk kulturowych.
Wysokość stypendium wynosi 628 zł brutto na miesiąc przez 32 miesiące. Do konkursu mogą
przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
a) udokumentowane doświadczenie w badaniach związanych z kulturami pamięci (prace
licencjackie lub magisterskie albo planowana praca doktorska, artykuły, wystąpienia
konferencyjne)
b) autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji i/lub wystąpień konferencyjnych
(preferowane czasopisma z listy ERIH)
c) bardzo dobra znajomość języka angielskiego
d) mogą zagwarantować zaangażowanie w wymiarze 15% czasu pracy (6 godz. tygodniowo)
Dodatkowo:
w wypadku stypendium nr 1:
a) ukończyły studia socjologiczne (tytuł magistra)
b) są studentami studiów doktoranckich lub podejmą studia doktoranckie od 1 X 2016 r.
c) mogą potwierdzić doświadczenie w zakresie badań nad kulturą materialną (prace
akademickie, wystąpienia konferencyjne, publikacje)
d) mogą potwierdzić doświadczenie w zakresie badań nad kulturą miasta (jw.)
w wypadku stypendium nr 2:
a) posiadają tytuł magistra
b) są studentami studiów doktoranckich lub podejmą studia doktoranckie od 1 X 2016 r.
c) mogą potwierdzić specjalizację w zakresie studiów nad Zagładą, judaistycznych, romskich i
innych związanych z tematyką projektu (prace akademickie, wystąpienia konferencyjne,
publikacje)

Od doktoranta oczekuje się zaangażowania w realizację powierzonego zadania, współpracy z
interdyscyplinarnym zespołem oraz twórczego udziału w pracach interpretacyjnych i analitycznych,
udziału w konferencjach, przygotowywania publikacji, współpracy w działaniach organizacyjnych.
Zadania w projekcie:
w wypadku stypendium nr 1:
a) przygotowanie dokumentacji wybranego obiektu badań i udział w badaniach terenowych
b) analiza zjawisk generowanych wobec badanych obiektów z punktu widzenia problemów
społecznych i metod socjologicznych
c) badania wybranych przez zespół obiektów z perspektywy socjologii krajobrazu, socjologii
rzeczy, studiów miejskich
d) współpraca przy upowszechnianiu wyników badań
e) przygotowanie dwóch tekstów do finałowej publikacji
w wypadku stypendium nr 2:
a)
b)
c)
d)

przygotowanie dokumentacji wybranego obiektu badań i udział w badaniach terenowych
współpraca przy upowszechnianiu wyników badań
przygotowanie tekstu do finałowej publikacji
praca w funkcji sekretarza Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem obsługi strony
internetowej

Aplikacja musi zawierać:
a) CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia wynikające z
prowadzenia badań naukowych
b) list przewodni zawierający informację na temat ewentualnego kontaktu do pracownika
naukowego, który może zostać poproszony o opinię o kandydacie
Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium ocenie podlegać będą:
1) osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach
naukowych (50% oceny końcowej)
2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz
doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% oceny końcowej)
Termin składania aplikacji: do 27 września 2016 r., godz. 12.00.
Ogłoszenie wyników: 30 września 2016 r.
W razie konieczności zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych odbędą się one w terminie 29
września 2016 r., godz. 9.00, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Kandydaci zostaną poinformowani o zaproszeniu na rozmowę do 28 września 2016 r., godz. 12.00.
Aplikację oraz ewentualne pytania o szczegóły dotyczące projektu należy kierować do dr Marii
Kobielskiej na adres: maria.kobielska@gmail.com.

