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Gorgias Press launched Peras Gorgias –  פרס גורגיאס in 2018-2019. Peras Gorgias facilitates the 
publication in English of exceptional monographs by Hebrew-speaking authors in order to expand 
their readership. Based on the decision of an internationally renowned panel of judges, every two 
years, Peras Gorgias will recognize three exceptional contributions to the fields of Bible, Ancient 
Near East, and Jewish Studies by Hebrew-speaking scholars who face barriers to publishing their 
work in English and who are in the early stages of their career.  
  
Applications for the 2020-2021 cycle of Peras Gorgias are now open. Hebrew-speaking 
emerging scholars are invited to apply for this prize. Winners will receive a book contract and 
academic editing of their unedited, English-language book draft.  
  
We strongly encourage applications from scholars from underrepresented and marginalized 
backgrounds.  
  
The panel of judges is as follows: 
  
Solange Ashby (Barnard College) 
Athalya Brenner-Idan (University of Amsterdam) 
Phillip Lieberman (Vanderbilt University) 
Robert Seesengood (Albright College) 
Michal Bar-Asher Siegal (Ben Gurion University) 
Jacqueline Vayntrub (Yale Divinity School) 
Ronald Wallenfels (New York University) 
  
To enter a submission, please send the following information, in PDF format, to 
yael@gorgiaspress.com: 

•  Cover letter describing the manuscript and its contribution to scholarship (English, 1-2 pp.) 
• Table of Contents (English) 
• Two letters of recommendation (English) 
• CV (English or Hebrew) 
• Sample chapter or chapters (English or Hebrew) 

  
The deadline for 2020 submissions is December 31, 2020. Winners will be announced in August 
2021. For more information please contact Yael Landman, Gorgias Press’ editor for Hebrew Bible, 
Ancient Near East, and Jewish Studies (yael@gorgiaspress.com).    
 

 
 
 
 

mailto:yael@gorgiaspress.com
mailto:yael@gorgiaspress.com


 
 

Peras Gorgias –  פרס גורגיאס 

 
 

 עברית: 
. הפרס מאפשר פרסום של מחקרים  2019–2018פרס גורגיאס' הושק לראשונה על ידי הוצאת גורגיאס בשנים ‘

 אנגלית, במטרה להרחיב את מעגל הקוראים שלהם. חדשניים שנכתבו על ידי חוקרים ששפת האם שלהם אינה 

בהתבסס על שיפוט של חבר שופטים בעלי שם עולמי, יוענק פרס גורגיאס למחקרים חדשניים בשלוש קטגוריות:  
 בתחומי המקרא, המזרח הקדום, ומדעי היהדות. 

הקריירה האקדמית  הפרס מחולק פעם בשנתיים ומיועד לחוקרים דוברי עברית הנמצאים בשלבים הראשונים של 
 ומתקשים לפרסם את מחקרם באנגלית. 

  .נפתחה  2021–2020ההרשמה למחזור המועמדים לפרס גורגיאס לשנים 

עם הוצאת גורגיאס על חוזה להוצאת   הזוכים בפרס יחתמו חוקרים דוברי עברית מוזמנים להציע את מועמדותם לפרס. 
 כתוב באנגלית(. ספרם, ובמסגרתו יזכו לעריכה אקדמית של כתב היד )ה

 . מיעוט ומקבוצות שאינן זוכות לייצוג הולם  מקבוצות  אנו מעודדים במיוחד הגשת מועמדות על ידי חוקרות וחוקרים

 את המסמכים הבאים:  PDF חוקרים הרואים עצמם מועמדים לפרס מתבקשים לשלוח בקובץ 

 עמודים(   1-2מכתב נלווה המתאר את הפרויקט ותרומתו למחקר )באנגלית,  -

 תוכן עניינים )באנגלית(  -

 שני מכתבי המלצה )באנגלית(  -

 קורות חיים )באנגלית או בעברית(   -

 פרק או פרקים לדוגמה )באנגלית או בעברית(  -

 yael@gorgiaspress.com המסמכים יישלחו אל: 

 . 2021באוגוסט  . הזוכים יוכרזו 2020דצמבר  31 המועד האחרון להגשת הצעות הוא:

 למידע נוסף אפשר ליצור קשר עם יעל לנדמן, עורכת הוצאת גורגיאס בתחומי המקרא, המזרח הקדום ומדעי היהדות 

 

mailto:yael@gorgiaspress.com

