Poznafi,19czerwca2077

UchwalaKomisji Habilitacyjnej
w sprawienadaniadr. Michalowi Mencfelowistopniadoktora habilitowanegonauk
humanistvcznvchw zakresiehistorii sztuki
W wyniku postgpowaniahabilitacyjnegoprzeprowadzonego
zgodniez Ustaw4z dnia
14 mrca2003 roku o stopniachi tytule naukowymoraz o stopniachi t)rtulew zakresiesztuki
(Dz. U. nr 65 poz. 595,z p6Zniejszymi
zmianami),w brzmieniuustalonymustaw4z dnia 18
marca 2011 roku (Dz. U. nr 84 poz. 455, z p62niejszymizmianami) oraz w oparciu o
Rozporz4dzenieMinistra Nauki i SzkolnictwaWy2szegoz dnia 30 pu2dziemika2015 roku
(Dz. U. poz. 1842),KomisjaHabilitacyjnaw skladzie:
Prof.dr hab.WojciechBalus- przewodnicz4cy
Dr hab.Piotr Kordub4 prof. UAM - sekretarz
Dr hab.Mariusz Bryl, prof. UAM - recenzent
Dr hab.Magdalena
Niedzielska,prof. UMK

recenzent

Dr hab.Andrzej Piefkos, prof. UW - recenzent
Dr hab.Piotr Gryglewski,prof. UN,- czlonek
Dr hab.trukaszKiepuszewski- czlonek
po zapoznaniusig z dokumentacj4
postgpowania
przewodowego,
recenzjamioraz opiniamr
wszystkich czlonk6w stwierdza,2e osi4gnigcianaukowe,dydaktycznei organizacyjnedra
MichalaMencfela(WydzialHistorycznyUniwersytetuim. AdamaMickiewiczaw Poznaniu)
spelniaj4 wymagania ustawowe do nadaaia mu stopnia doktora habilitowanego nauk
humanistycznych
w dyscypliniehistoriasztukiorazpodejmujeuchwalgo skierowaniu
wniosku
do Rady Wydzialu HistorycznegoUAM o nadaniemu stopniadoktora habilitowanegonauk
humanistycznych
posiedzeniu
w dyscypliniehistoriasztukinanajbliZszym
Rady.
NiniejszauchwalazostalapodjgtajednomySlnie
na posiedzeniu
Komisji Habilitacyjnej
jednegoczlonka- dr hab.AndrzejaPierikosa,
w dniu 19czerwca2llT roku,pod nieobecno3i
prof. UW (nieobecnoSd
usprawiedliwiona),
w wl,nikupozytr,vnejocenydorobkunaukowego,
dydaktycmegoi organizacyjnegoHabilitantaw glosowaniujawnym.
Prof.dr hab.WojciechBalus
Dr hab.PiotrKorduba,prof. UAM
Dr hab.Mariusz Bryl, prof. UAM

Prof.dr hab.WojciechBalus,przewodnicz4cy
Dr hab.Piotr Korduba,prof. UAM, sekretarz

Dr hab.Andrzej Pierikos,prof. UW
Dr hab.PiotrGryglewski,prof. UL
Dr hab.trukaszKiepuszewski

Uzasadnienie
Komisja stwierdzila,Ze dorobeknaukowy, organizacyjnyi dydaktycznydra Michala
Mencfela calkowicie spelnia ustawowewarunki stawianekandydatomdo stopnia doktora
habilitowanegow dziedzinie nauk humanistycznych.Wskazanajako gl6wne osiqgnigcie
monografia Atanazy Raczylrski (1788-1874).Biografia (Poznan 2016) jest dzielem
samodzieinym,w znacz4cyspos6bposzerzaj4cymwiedzg w obszarzebadarihistorycznychi
historyczno-artystycznych.Habilitant wykazal sig opanowaniem warsztatu naukowego,
umiejgtnoSci4
stawianiaproblem6wbadawczychi ich rozwi4zywania.Komisja z*r6cila uwagg
na znaczeniepodjgtegoJematu,odnosz4cegosig do istotnej, ale i kontrowersyjnejpostaci,
i.
pocz4tk6whistoriisztuki,jak tezdziej6wdyplomacj
kluczowejdla dziej6wkolekcjonerstwa,
Podkredlonor6wnie2 z;rraczenie
dorobku habilitanta"przede wszystkim w zakresiedziej6w
w
kolekcjonerstwa,
uwaggna pionierskiedokonaniaw tym zakresie,zwNaszcza
zvmacal4c
odniesieniudo Sl4skiegozbieractwaepoki wczesnonowozltnejoraz definiowania zwi4zanych
z tyrn zjawisk i termin6w.Podkre3lonote2ntaczryy ludzialdraMencfelaw migdzynarodowym
ruchu naukowym, w szczeg6lnoScijego niemieckojgzycznepublikacje oraz ludzial w
migdzynarodowychkonferencjachnaukowych. Stwierdzonowreszcie, 2e jego dzialalnoS6
organizacyjna ma zl;acz4cy charakrer (organrzacja konferencji, udzial w zarz4dzantu
Instltutem Historii sztuki UAM).
W dyskusji czlonkowie Komisji podtrzymali swe pozltywne opinie o dorobku
Habilitanta, jednoczednie zwracaj4c uwagg na zbyt male ujgcie kontekstu polskiego i
europejskiego
w monografiiRaczyiskiego.Podkre6liliprzy tym,Ze braki te nie rrutuj4 na
og6ln4 oceng ksiq;*i, a raczej stanowi6 powinny punkt wyj5cia dla dalszych badan.
Zaakcentowalitez dynamikgpostawybadawczejHabilitanta,kt6ry potrafil wykorzystacswe
do studi6wnadwiekiem
doSwiadczenia
badaczakultury i sztuki okesu wczesnejnowo21'tnoSci
XIX i )O(, a takzewprowadzi6tematykgregionaln4,wielkopolsk4 w obszarnauki europejskiej
poprzezreferatyi publikacje obcojgzyczrre.

