
Uzasadnienie Uchwały Komisj i Habilitacyj nej

w sPrawie nadania dr Bogdanowi Zurawskiemu stopnia doktora habilitowanego

Dr Bogdan Zurawski jest pracownikiem Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i

Orientalnych PAN (wcześniej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN). od
momentu obrony rozpraw doktorskiej (1988) ogłosił ponad 80 publikacji, w większości

artykułów zamięszczonych w rożnych czasopismach i pracach zbiorowych. Duźą część jego

dorobku stanowią raporty wykopaliskowe z badań terenowych na licznych stanowiskach w

Sudanie. I ta strona jego działalności zasługuje na szczególne podkreślenie, poniewaź

odkrYcia dr B. Zurawskiego i wyniki kierowanychprzezniego ekspedycji sąbardzo dobrzę

znanę i cenione w międzynarodowym środowisku naukowym.

Z wczeŚniejszych prac napisanych przez dr Zurawskiego lub pod jego kieruŃiem
należY wsPomnieĆ o wydanej w Warszawie 2003 pracy zbiorowej (Survey and Excavations

between Old Dongola and Ez-Zuma, Southern Dongola Reach Survey) omawiającej wyniki
badań na zachodnim brzegu Nilu, stanowiącej bardzo dobry przykład raportu z badń
wYkoPaliskowych połączonego z v,ryróżniającymi się poziomem studiami analitycznymi.

WsPomniana praca j est j ednym z najlepszych opracow ań badań prowadzonych na przełomie

XX i XXI w. w Sudanie.

Jako podstawę do rozpoczęcia przewodu habilitacyjnego przedstawił ksiąkę pt. S/.

RaPhael Church I at Banganarti, mid-sixth to mid-eleventh century. An introduction to the

site and the epoch, Gdańsk 2012. Praca ta została bardzo wysoko oceniona przęz

recenzentów, PodkreŚlających że odkrycia w Banganarti stanowiąwazny wkład w badania

nad królestwem Makurii, a w szczególności nad jego sztuką sakralną. Opracowanie

rezultatów tych badań jest znaczącvm osiągnięciem naukowych, a ich szybka publikacja
umozliwia ich wejście do międzynarodowego obiegu naukowego.

Wobec jednomyŚlnie zgodnych i pozytywnych recenzj i oraz opinii pozostałych

człoŃÓw Komisja uznała, że nte ma potrzeby zapraszania dr B. Zurawskiego na jej

Posiedzenie. Podczas zebrania Komisji głos zabrali wszyscy jej członkowie, podkreślając w
koŃluzjach wYsoką ocenę dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr Bogd ana żurawskiego.
Zwrócono również uwagę na dużąaktywność międzynarodową habilitanta oraz jego czynnę
uczestnictwo w licznYch konferencjach i sympozjach krajowych i zagtanicznych. Wsk azano



również, żebadania terenowe prowadzonę przez dr Zurawskiego oraz wysiłek orgarizacyjny

wkładany w ich organizację godny jest najwyższego uznania,

Podobnie wysoko został oceniony jego dorobek dydaktyczny orazpopularyzatorski. W

ramach oceny pierwszego z nich zwracano uwagę, że mimo iz formalnym miejscem

zatrudnienia habilitanta jest Instytut PAN to jednak prowadził on rozmaite zajęcia dla

studentów. Warto równięz podkreślić, że w jego pracach terenowych zawszę bierze udziń
spora grupa studentów z rÓżnych ośrodków akademickich, dla których dr Zurawski staje się

nauczycielembardzo trudnej dziedziny jaką sąprawidłowo prowadzone badania terenowe.

Po zapoznaniu się z cŃosciądorobku dr Bogdana Zurawskiego komisja jednogłośnie

stwierdziła, że dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczna, orgarizacyjna i
popularyzatorska spełniają wszelkie wymogi dotyczące nadania stopnia doktora

habilitowanego, a określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003: O Stopniach i Tytule

Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w zalłesie Sztuki (wtaz z poźniejszymi zmianami). W

związku z tym Komisja podjęła odpowiednią uchwałę wnioskując tym samym do Rady

Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o nadanie dr

Bogdanowi Zurawskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinię nauk
humanistycznych, dyscyplina archeologia.
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