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1. „Der El-Naqlun the Greek Papyri” wyd. IA UW , Warszawa 2008 r. ss 176;
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w: The Journal of Juristic Papyrology, ss 9-20;
3. “Four Christian funerary inscriptions from the Fayum (i. Deir el
The Journal of Juristic Papyrology ;

Azab I-4), 2007 r. w:

4. “From Ptolemaic Arsinoites Nomos to theree Arsinoite merides as independent
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IMIONA I NAZWISKA ORAZ MIEJSCE PRACY OSÓB RECENZUJĄCYCH WNIOSEK:
- Prof. dr hab. Maciej Salamon –Uniwersytet jagielloński
- Prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo – Uniwersytet Warszawski
WYNIK GŁOSOWANIA KOMISJI głosowały 3 osoby – wszystkie głosy tak.

WYNIKI GŁOSOWANIA RADY WYDZIAŁU: tak-51, wstrz.się-2, nieważne–1.Głosowało - 54 osoby.
OPINIA DZIEKANA WYDZIAŁU O GŁÓWNYCH OSIĄGNIĘCIACH KANDYDATA
(NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I INNYCH)

Z prawdziwą satysfakcją pragnę rekomendować dr hab. Tomasza Derdę na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Papirologii Instytutu Archeologii UW. W pełni podzielam nie
tylko pozytywną opinie Komisji obradującej w dniu 10 listopada 2009 r., lecz także szczegółowe opinie
na temat dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana Tomasza Derdy, sformułowane
przez recenzentów tego dorobku, prof. Macieja Salamona z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Ewy
Wipszyckiej-Bravo z Uniwersytetu Warszawskiego, uczonych będących najwyższymi polskimi
autorytetami w dziedzinie papirologii. Solidaryzuję się też za stanowiskiem wyrażonym przez
pierwszego z recenzentów, że sukcesy polskiej papirologii datujące się już od okresu
międzywojennego „przyczyniają się w znakomitym stopniu do utrzymania wysokiego prestiżu naszej
humanistyki w nauce światowej”. W dziele tym ma swój poważny udział dr hab. Tomasz Derda, znany
jako uczestnik badań w Deir El Naqlun w Oazie Fajum, gdzie od wielu lat pracuje nad znalezionymi
tam papirusami, Wydany drukiem w 2008 r. drugi tom papirusów z Deir El Naqlun stanowi dowód
doskonalenia umiejętności edytorskich i wzbogaca dorobek Autora publikowany od czasu habilitacji.
Prof. Ewa Wipszycka-Bravo zauważa w swej recenzji, że „przystępując do procedury
habilitacyjnej (zakończonej w 2007 r.) Tomasz Derda miał już w swoim dorobku znaczną liczbę
publikacji”, które też „starczyłyby za podstawę dossier profesora tytularnego”. Ta lista konsekwentnie
się rozszerza, obejmując aktualnie 53 pozycje naukowe, w tym po habilitacji 6 pozycji, a także 8
pozycji o charakterze popularyzatorskim.
Rozszerza się również krąg studentów, zainteresowanych seminarium prowadzonym wspólnie
z dr hab. Adamem Łajtarem, które mimo trudnej i pozornie nieefektownej problematyki przyciągnęło
ostatnio 18 słuchaczy. Zasługa to nie tylko wiedzy, ale i osobowości obu kierowników; na uwagę
zasługuje też wyjątkowe zaangażowanie dr hab. Tomasza Derdy, z jakim podchodzi do swych
obowiązków dydaktycznych. Owocem wspólnej pracy są nie tylko przygotowywane przez
seminarzystów prace magisterskie (2 licencjackie zostały już ukończone), ale i zaawansowana
rozprawa doktorska.
W pełni popieram kandydaturę dr hab. Tomasza Derdy do stanowiska profesora
nadzwyczajnego w Zakładzie Papirologii Instytutu Archeologii UW.
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