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t. życiorys naukołf E'bilitantki

Dr Małgo%ta Durbas jeŚ absÓlwentką wydzi!fu Fi|oloeicmo His1o.yc,jÓeo wyższej szkob

Pedagogicacj w częstochowie (obecnie: Aładenria in' JM Dlugosa)' k|óry utońcżyla w

2000 . stopień ńaułoq do(toń nauk hunmjstycaych { dyscyplńie hiŚona. uzyska]a 9

lipca 200] r na podsuqie placy doktoskiej ..oglody i założnia palkowe stanhlawa

Leszczyńskiego w Loieryngii lv latach l?37 1776'.' na Ddzim)m łfdzia|e' Prcnololen pEcy

byl pmJ: dr hab' Andtrj J' ZakŹeski. a receŹńtami: pro| dr hab' zbigieł Myczkovski i

prot dr hab' Ban|onicj sątdle. Dr Ma]gozata Durbas od 2000 r jdst zwią.ua zavodowo z

Ils)'tulen Hislo i AJD w częstochowic' jako lsysleńIka, a ńótępnie adiun]<l B Zlkladzie

Hislolii Nowożtlnej. w lataclr 2003'2006 róMolecle praco$ala róMież w wyższej szkole

Tury$ykj' Hoteldstwa ł częslochowie'

2' Ud7ial w i'rojektlch międzynarcdołfch i kobfercncjach' €tckty slpo|pmcy

Habi|itantka uczestniczyła w 12 międzyntrodoł-vch konfercncjach naukos1ch.

zajńleresowania pŃbleńalyką polsko'frmcuskicb srosunków w epoce nowoŹ'tnej

zfuwocowaly c'onłostveń w Tovau yslłje Pżyjaźni Polsko.Frecuskiej w KJaiowie'

3. ocen! najważnigjszych osiąglitć nnuko{y.h sthoyiĄr!.h wkl'd Hój|il'nla do

Dorcbek D.ukoły dr Malgorzaly Dub4 obejńuje jedeń kluczowy obsfar badawczy icie i

dziablność stdnŃlawa Leszczyńskiceo, choć w kilku aspektaĆh. Pierwszy zwiążfuy jest z

lemalen pracy doktoukiej i dolyczy zaeadniń ecbitekońichych' tfydńcji królewsknh ońz

lowazyszących in alożeń pekos1rch, Dfugi dÓly.zy hiŚoii kult!ry, }' t)m mecenalu

!.tyśyc7nego i dzia]alności dobroczynnej slanńlawa Lcszcfyńskicgo' T%ci natoniŁę

obejnuje kweŚtie Porlądów polĘcay.h i jego akyMośĆi na tym Folu - ana|izowańej

tóMiez popŹez pryŹnat a]dysności jeco otoczenia' Za zdecydowanie najvażIiejsć

osią$jecie naL*owe Uaać ialeŹy ŚpenetroBanie zasobów alchi$a|nych i bibliotecznych v

Acadćmie de stmid6 w Nancy orż tańtjskj Bibliotti Miejskiej o@ AthiMń

Departlmenla|nego' loeoliło 1o UtMać Ukda]a st&hława Leszcz}ńskiego od slroń!

dotychozas nało zDmej - jako fundatolą ińspiralo@ ałty$lości naukoBo badlwczej'

nyśliciela' Dopro*€dzilo to do rcintePrelaĆjj poslŹegdią povsla]ego w histońograiii
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timcuskiej jesfcze \ xlx wieku mało s'npat'vczncgo x'izerunku pohkiego teścia Ludwika

xv Jcś 1o w eluncie Źecfy pod lyn wzBladcń ńhabililac.ja tj poslaci podkeślaja.a jceo

Alugi na szćÓko Ńzumianyn polu kultury Tym samym potrviedu to powodr dla któryclr

poddmi jĆgo kŚięslł n'ywali go pt'vdomkienr sla,,'a' le Bk4'al'all (Dobrocz'ica).

.t, Drne bibliometryane

Na dorobek nautoN)' habihmlki Śkladają Śię: ] publiklcjd książkÓwe ({ lF I lluńLzenie)

o@ ]0 afiykuló]Y muko$lch i populmo.naukołlcb (w tyn 22 po uyskmiu Śopnia

nauko$ego doktora)' Bafy web of scicnce orŹ scopus nie indeksują ich jedm|. a bm ooogh

schol& ildeksuje' ale de nają one jeszcze żadnych c\towe,

5. osiągnię.h dyd*ty.zne i organiacyjnc

Habilitantka prcwldzila fajęcia z zlcesu histoni nowoż!,lnej powszechnćj (ćŃiĆrcńia i

*}klady monogGlicae specjaliacyjno. Historii kulhra emPejskiej (w}'klady i ćwiczeiia),

Histoii cyvil'jcji eurcpejskiej ($rykłady i ćwiczenia) oIŹ 9mimria licencjackie i scminańum

dagi$e*kie. Od 2003 r jest opiekunen Sek.j' Historii Novoz-r'tncj v rmach Studcnckiego

KoIa Naukowego Historyków pźy Inst}tucie l'ljstolii A]D *' częśochowie' w lalach 2002'

20oó spmwowala fuŃcF c'onł2 Rady lnslylul\ w labch 200+200ó wydfialorvego

sekJeu.a d5' dokloryzoBania, a w lalach 2010.2012 łldzialo{ego prfedŚa{iĆiela s

Uczdlnituej Konisji PElarsowej.

6. odÓicŚieni!dorccanzji

wsfyscy recernci podkeślili, że oŚiągnięcia nBukose, \'l)m doBbet nauko\a Habililm&i

spelniają Rlmgmia stawiane na lym po|u kmdydllon do slopnia naukow.go dokbra

habilitowaneEo, a zgłoszom ve $niosku jako podslawowe osiągnięcie nluko\€ nonoElaEa pl

.'ĄlGdemia stanjslawa W Nmcy (]750-17ó6)'' opma na szerokej podŚawie żódlowej. na

oryginalnt nowabski i lBórcąv cbamkcr w fwiązku z po$]ższyn iszyŚkie recenfje

kończyĄ/ się jednomcżną konk|uzją stMedająca.. iż osiągnięcia naukołe, v rym v}kaaa

jako podsuwowe osiągnięcie naukowe monograna Fl' ..Akademia slmisława !v Nmcy (1750

1766) ÓrŁ pÓżosla]y dorobek muko*]' i órganiacyjny Eabilitmlki należy unać 2

łlsfuczający do na.lania stopnja doklora habi|ilo\€ne8o nguk humanisĘcznych. Miosknjąc

tym smym o dotuszczenie do dllszych elaPów Postępolvmia babilitaqjnego'

7. odnicsieni' do pŹebi €gt dyskusji n! posicdzc.iu Komisji habilracyjncj

RecmEnd podt.fynali swoje opinie zawafre w złożonych rccenzjach. wskeując na

o.yginllny. nołaloski i tuórczy chalakter sykaacj jało podslawoq€ osiąlnjacic mŃołc

ńońoglafii pt. 'jAk.deńia stmislawa wNmry'(1750 1766)..oraf pofosta]y dorcbek naukovl

i organia.yjny Habilitlnlki Podkeślili ównjcż, iż swe badeia nad posiacią kJóla steisław

Lesfcfyńskieeo o!d]a na solidnej podstavie źódłosej'
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w fakcie dyskusji .zęść cz]oŃów konisji zMócil! uNagę nd dość jednofudny dolobek

naukołT llabililantki, oscylujący \Tłącznie wokó] poslaci l(Jóla st.lislawa LesTfyńskiego. co

piawda w wielu aspckt2ch jego działalńości. PodkeśIońo la*Źe, if pońińo biegłej aajomości

jęąvka ńtrcuskieeo ucfŚtniczyla w za]edwie.jĆdńej agfuica€j konierenĆji iaukoqej, a z
qyka zmieszcbneao w autolefencie w ogó|c nic tr'niką czy Udzial w kon|ercncjach nia]

chtrakter czymy. cfy moż! yylącznie biemy, Z*ńcono lałże uimeę na Ustłki technicae

9)Ti*!jĄce z niedostltków VaBzfltoPych H.bililmlki ffuóMo w łykEmej jako

podŚBwowe osiągnięcie n.utowe nono8rani pt' .ńtademia slanhlawa w Nocy (1750

176ó).., jar i w imych poz'ljach śmowiącycb Jej dorobek mukos-v' Ponino lo unmo

fg|osfony Miosek za uzsadniony, opowiadajĄc się a Mde'em dr MalgoŹeie Durba

stopnia dokoń habilitowaneBo nauk bunrmisrycuych w dy*Ęlilie historia, proponując

zdeńokr.ślńie specjalności historianowoz'tna'

C4s to !howa.  l8  lu teso  2014 r

(fo''ł /.i1,.*
dr hab. Rob€ń Mllns prct AJD
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