POST4POWANIEHABILITACYJNE
prowadzonena WydzialeHistorycznym
Uniwersytetuim. Adama Mickiewiczaw Poznaniu
zgodniez art. t 8austawyz dnia 14marca2003roku o stopniachnaukowychi tlule
naukowln:noraz o stopniachi tytule w zakresiesztuki
(Dz.U.z 2003r. nr 65,poz.595,Dz.U. z 2005r. nr 164,po2.1365
orazDz.U.22011r.nr
84,poz.
455),a takzeRozporz4dzeniem
MinishaNaukii Szkolnictwa
Wy|szego
z dniaZ2wrzesnia
201I roku
(Dz.U 2 2011r w 204,po2.1200).

UCHWAI-A
Komisji Habilitacyjnejz dniaZ8sierpnia2014roku
zawreraj4aa
opiniQw sprawienadaniastopniadoktorahabilitowanego
dr Alinie M4dry
w dziedzinie:naukihumanistyczne,
w dyscyplinie:historia

Komisja po zapoznaniusiq z autoreferatemdr Aliny M4dry, dokumentacj4dorobku
naukowego,
dydaktyczno-organizacyjnego
orazpopularyzuj4cego
naukqi muzykq,wskazan4
jako g16wneosi4gniEcieksiqLkq Barok, czqit druga 1697-1795: Muzyka religijna i jej
barokowymodusoperandi(,,HistoriaMuzyki Polskiej" t. 7II, W arszawa2013),a takLetrzema
recenzjamistwierdza,Ze ocenianydorobekjest ilo6ciowoi jako6ciowoznaczqcy,dowodzi
duzej aktywnoScinaukowo-badawczejonz dydaktyczneji popularyzatorskiej Habilitantki
oraz wnosi cenny wklad w rozw6j dyscyplinyhistorii, w zakresiemuzykologii (historii
muzyki). Komisja jednogloSniew1ra2aprzekonanie,2e dorobekdr Aliny M4dry spehria
w)rynoglart. 16 Ustawyo stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule w
zalcresie
sztukiw wersji zmienionej18 marca2011roku i jednomy6lniepozytywnieopiniuje
wnioseko nadaniejej stopniadoktorahabilitowanego
naukhumanistycznych
w dyscyplinie:
historia.
Uzasadnienie:
1. Dorobek naukowy, dydaktyczny, organtzacynyi w zakresiepopularyzacjinauki
pod wzglqdemformalnym,ilodciowymi merytorycznym
spelniawarunkii @4eria
okredlone
w wyZejwymienionychUstawiei Rozporz4dzeniu.
2. Wszyscy recenzenciprzedstawili pozytywne opiniE w konkluzjach swoich
recenzji, a podczasdyskusji i glosowaniaprzychylili siq do niej pozostali
czlonkowie
Komisji.
3. Habilitantka pnejawia du2q akfl.rvno6i naukow4 bior4c udzial w wielu
konferencjach,kieruj4c lub uczestnicz4cw charakterzewykonawcyw projektach
naukowo-badawczych,
stymuluj4c i organizujqcbadania naukowe i prace
Lr6dlowe, organizuj4ckonferencje,wystawy i koncerty. Oceniany dorobek
naukowyjest merlorycznie znacz1cy,
a ilo6ciowowystarczaj4cy.
Na szczeg6lne
uznaniezasluguj4osi4gniqciadydaktyczne,
organizacyjne
oraz popularyzatorskie
Habilitantki.

4' w opiniach o wskazanejprzez Habilitantkqiako gl6wne osi4gniqcieksi4zcept.
Barok, czq!6 druga 1697-1795:Muzyka religijna i jej barokowymodusoperandi
znalazl siq szereg uwag krytycznych, zar6wno dotycz4cych koncepcji, w
szczeg6lnoscizakresuchronologicznego,geograficznegoi rzeczowegop.u"y,
iat i
spraw szczeg6lowych.Uznania wymaga jednak ogromny wysilek badawczy
Habilitantki, dziqki kl6remu powstala publikacja, kt6ra znienia obraz kultury
mtzycznej tworzonej pod patronatem KoSciola katolickieeo w
osiemnastowiecznejPolscei dotyczqce
jej negatywnestereotypy.Ksiizka ta,
wypehiajqc dotkliw4 lukq w dotychczasowymstanie wiedzy, stanie siq teZ z
pewno6ci4
bardzodobrympunktemwjscia do dalszychbadan.
W glosowaniujawnym wszyscyczlonkowieKomisji przljqli he6dpowy2szejuchwaly.
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