
UNESCO Jedwabne Stypendium Badawcze Młodzieży

Zaproszenie do składania wniosków w ramach drugiej edycji Jedwabnego 
Stypendium Badawczego Młodzieży są już otwarte. Inicjatywa, która ma na 
celu zmobilizowanie młodych naukowców do dalszych badań nad wspólnym 
dziedzictwem jedwabnych szlaków, nagrodzi 12 grantów badawczych w 
wysokości 10,000 USD na projekt badawczy w oparciu o mocne strony 
projektów i wkładu włożonego w lepsze zrozumienie interakcji oraz wymian 
zachodzących w obrębie Jedwabnych Szlaków i wynikających z nich 
konkretnych aspektów. Stypendium będzie przyznawane w dwóch różnych 
ratach. 

Podyplomowi naukowcy ze wszystkich krajów w wieku 35 lat lub młodsi 
spełniają warunki by ubiegać się o stypendium. Badania przeprowadzone 
mogą być samodzielnie, w grupie danych naukowcow czy w ramach projektu 
realizowanego między grupowo, jednak przyznawane bedzie jedno 
stypendium na dany projekt . 

Które z badanych obszarów Jedwabnych Szlaków kwalifikują się do zakresu 
przyznawania stypendium? 

Szeroki zakres dziedzień badań, w tym propozycje multidyscyplinarne oraz 
wielowymiarowe, które nie są ograniczone do określonego regionu lub 
chronologii, jak najbardziej spełniają wymagania. Proponowane badania mogą 
obejmować jeden lub więcej tematów związanych ze wspólnym dziedzictwem 
jedwabnych szlaków, w tym;

● Religia a duchowość
● Język i literatura
● Sztuka i muzyka
● Tradycyjne sporty i gry
● Gospodarka i handel
● Dziedzictwo jedwabnych dróg i tematy współczesne

Badania jednak muszą skoncentrowane być na wynikach interakcji kulturowych i 
wymiany, przedstawiając w określonym obszarze niematerialne czy materialne 
elementy, ktore można utożsamić można z dwoma lub więcej kulturami w obrębie 
jedwabnych szlaków i poza nimi. Badania mogą mieć charakter interdyscyplinarny i 
w miare możliwości dostarczać dynamicznych i nowatorskich pomysłów na temat 
procesów wymiany i transformacji wzdłóż obszaru jedwabnych szlaków oraz ich 
znaczenia i wartości w dzisiejszym społeczeństwie.



więcej informacji dotyczących zasad stypendium znajdziesz na stronie
 https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.05.2022, po czym wyniki 
będą ogłoszone do końca września 2022 r., zgodnie z ewaluacją dokonaną 
przez grupe wybitnych naukowców z całego świata. 

Czym są Jedwabne Szlaki?

Składają się one z sieci szlaków morskich i lądowych. Te historyczne sieci 
komunikacyjne obejmują Azję Wschodnią, Azję Południową i Południowo-
Wschodnią, przechodząc przez Azję Środkową, subkontynent i
Indyjski, step rosyjski, płaskowyż irański i anatolijski oraz Półwysep Arabski. 
Obejmują one również Afryke Północną i Afrykę Północno-Wschodnią, od 
Tanzanii po Maroko. 
Dodatkowo przemierzają również wschodnią i południową Europę, zanim dotrą 
na Półwysep Iberyjski. 

Rozległe sieci handlowe Jedwabnych Szlaków przewoziły nie tylko towary i 
cenne artykuły. Ciągły przepływ i mieszanie pośród populacji pociągnęło za 
sobą szerokie rozpowszechnianie wiedzy, kultur , idei i wierzeń, co miało 
znaczący wpływ na historię i cywilizację ludów żyjących na tych szlakach. 
Podróżnych wzdłuż szlaków przyciągał nie tylko handel, ale także intelektualna i 
kulturalna wymiana w miastach położonych w tamtych obszarach, z których 
wiele przekształciło się w ośrodki kultury i nauki. Nauka, sztuka i literatura, 
rzemiosło i technologie zostały podzielone i rozpowszechnione pośród 
społeczeństwa, a języki, religie i kultury rozwijały się i wpływały nawzajem na 
siebie. 


