
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIE KONKURSOWE – DOKTORANT W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

 

Stanowisko: doktorant – stypendysta w dyscyplinie literaturoznawstwo 

Jednostka realizującej projekt: Wydział Humanistyczny – Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Jednostka kształcenia doktoranta: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  

Wybrany w drodze konkursu doktorant będzie realizował całość projektu badawczego pod kierunkiem 

promotora – kierownika projektu, a jego realizacja będzie polegała na napisaniu, a następnie obronie rozprawy 

doktorskiej poświęconej prawosławnej teologii zwierząt w eseistyce Tatiany Goriczewej – współczesnej 

rosyjskiej teolożki, filozofki i pisarki.  

Badania będą prowadzone w ramach projektu „Prawosławna teologia zwierząt w eseistyce Tatiany 

Goriczewej”, NCN „PRELUDIUM BIS-2” 2020/39/O/HS2/02968 pod kierownictwem dr hab. Justyny 

Tymienieckiej-Suchanek, prof. UŚ. 

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy 

Wysokość stypendium:  

a. 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena 

śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.  

b. 6 000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena 

śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej. 

Opis projektu: 

„Prawosławna teologia zwierząt w eseistyce Tatiany Goriczewej” to interdyscyplinarny projekt naukowy z 

pogranicza literaturoznawstwa, teologii i filozofii z uwzględnieniem studiów nad relacjami ludzko-

zwierzęcymi. Projekt nawiązuje również do nowych subdyscyplin badawczych, np. zooteologii i zookrytyki. 

Projekt jest poświęcony Tatianie Goriczewej – współczesnej rosyjskiej teolożce, filozofce, pisarce i aktywistce 

na rzecz zwierząt. Zakłada analizę „zwierzęcych” publikacji Goriczewej: Svâtye životnye, Molčanie životnyh, 

Blažen iže i skoty miluet, Govorâŝie »Da w aspekcie jej teologiczno-filozoficznego myślenia o zwierzętach. 

Celem projektu jest zdefiniowanie miejsca i roli zwierząt w teologii prawosławnej według Goriczewej, 

przedstawienie teologiczno-filozoficznego światopoglądu w ujęciu animal studies, a także wyłaniającej się z 

jej prac opozycji prawosławie – katolicyzm. Projekt zakłada metodologię porównawczą w ujmowaniu refleksji 

zooteologicznej tych wyznań. Goriczewa wciąż bowiem powtarza zarzuty kierowane pod adresem teologii i 

filozofii Zachodu związane z okrutnym i przedmiotowym traktowaniem zwierząt (i przyrody) przez człowieka 

i podkreśla „wyższość” prawosławnej teologii wschodniej. Projekt zakłada obiektywny i rzetelny namysł nad 

stosunkiem prawosławia i katolicyzmu do zwierząt, a zwłaszcza namysł nad stale powracającą myślą 

antagonizującą oba te wyznania. Temat projektu mieści się w rozważaniach o zooteologii, które są prowadzone 

gównie przez badaczy zachodnich w odniesieniu do teologii katolickiej oraz protestanckiej, rzadziej 

wschodniej. W polskich źródłach naukowych termin „zooteologia” albo nie jest stosowany (np. autorstwa 

duchownych teologów i etyków) lub używa się go rzadko. Dlatego projekt zakłada zasadność właściwego 

zdefiniowania zooteologii (i szerzej ekoteologii) jako nowych dyscyplin badawczych. Założeniem projektu 

jest uporządkowanie aparatu pojęciowego i krytyczny namysł nad zasadnością stosowania terminu 

„zooteologia” / „teologia zwierząt”, uzasadnienie ulokowania „zwierzęcych prac” Tatiany Goriczewej w 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

gatunku eseistycznym, a następnie przestudiowanie i omówienie prawosławnej koncepcji teologiczno-

filozoficznej „świętej zwierzęcości”, którą rosyjska pisarka konsekwentnie rozwija w wyżej wymienionych 

pracach, w kontekście rozwoju zachodniej zooteologii. Efektem podjętych badań będzie rozprawa doktorska 

stanowiąca pierwsze monograficzne studium o T. Goriczewej jako prekursorce prawosławnej zooteologii, a 

zarazem pierwsza polska próba badawcza o zooteologii jako nowej dyscyplinie badawczej. 

Wymagania: 

1. Dyplom magisterski z teologii 

2. Dyplom licencjacki z filologii rosyjskiej (z obronioną pracą w zakresie literaturoznawstwa) 

3. Znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego oraz zadowalająca znajomość języka angielskiego 

(pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej) 

4. Dorobek publikacyjny z zakresu nauk teologicznych, zooteologii i animal studies 

5. Udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych 

 

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych 

2. CV  

3.  listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata  

4.  kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra                                             

5.  jeden kontakt referencyjny. 

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – 

rekrutacja do projektu lub grantu” (https://irk.us.edu.pl/). Dostęp do systemu od 21 czerwca godz. 12:00. 

 

Dokumenty należy złożyć do 25 czerwca na adres e-mail: justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl   

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na 

powyższy adres e-mail.  

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie 

kierownik projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z odpowiednim regulaminem NCN. 

Rekrutacja może odbyć się w języku polskim lub języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 

29 czerwca (wtorek) o godz. 11.00 online. Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą 

poczty elektronicznej. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przesłane 2 lipca br. 
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