ד"ר איריס אידלסון-שיין
היסטוריה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

איריס אידלסון -שיין היא מרצה בכירה במחלקה להיסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
היא השלימה את לימודי הדוקטורט שלה בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב בשנת ,2011
וביצעה מחקר בתר-דוקטורט במרכז כ"ץ לחקר היהדות של אוניברסיטת פנסילבניה ,הסמינר להיסטוריה
של אונברסיטת  LMUבמינכן ,והמחלקה לתיאולוגיה של אוניברסיטת גתה בפרנקפורט.
אידלסון-שיין מתעניינת בסוגיות של תרגום ודיאלוג בין-תרבותי בעת החדשה המוקדמת ,ספרות יידיש
ישנה ,היסטוריה של המדע ,ותפיסות של מיניות ,גזע ומגדר .מאז שנת  2019היא מנהלת את פרוייקט
המחקר השיתופי על אודות תרגום יהודי והעברה תרבותית בעת החדשה המוקדמת ( )JEWTACTבמימון
קרן המחקר האירופית  .ERCלפרטים על אודות הפרוייקט ראו .www.jewtact.com :בנוסף ,היא זכתה
במענקי מחקר מטעם קרנות כגון  Minerva ,Gerda Henkel ,DFGועוד.
בימים אלו היא עובדת על הכנתו של ספר בנושא תרגום יהודי בעת החדשה המוקדמת .כמו כן ,היא
שוקדת  ,ביחד עם אהוביה גורן ,מגדלנה ינושיקובה ,יעקב צ .מאיר ותמיר קרקסון ,על הקמתו של מאגר
מידע מקוון ,שיסקור את התרגומים השונים של טקסטים משפות אירופיות לשפות יהודיות ,אשר הופיעו
באירופה בין השנים .1450-1830
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