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Jubileusz Profesora
Tadeusza Malinow
Malinowskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Malinowski urodził się w 1932 r. W 1950 r. podjął studia
w Uniwersytecie Poznańskim i po pięciu
latach uzyskał stopień magistra historii
kultury materialnej. Pracę doktorską Tade-

prac zwartych (w tym jedna za granicą)
zostało wydanych pod jego redakcją.
Pierwszy artykuł T. Malinowskiego pt.
Odkrycie
drogi
wczesnohistorycznej
w Gieczu, pow. Środa, ukazał się już

usz Malinowski obronił w 1960 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W tej samej uczelni dziewięć lat później (1969)
otrzymał stopień doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Nominację profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych T. Malinowski
uzyskał w 1980 r., zaś profesora zwyczajnego w 1989 r.
Ogółem prof. T. Malinowski opublikował w kraju i za granicą 19 prac zwartych
(w tym 3 współautorskie) oraz ponad 300
rozpraw, artykułów i recenzji. Dalszych 11

w 1951 r. na łamach dwumiesięcznika
„Z otchłani wieków”. Profesor jest także
autorem 7 recenzji prac doktorskich (w tym
jednej we Francji), 8 recenzji dorobku
naukowego i rozpraw habilitacyjnych oraz
7 ocen całokształtu dorobku naukowego
w związku z nadaniem tytułu profesora.
Zainteresowania naukowe prof. T. Malinowskiego dotyczą głównie: obrządków
pogrzebowych w pradziejach i we wczesnym średniowieczu na terenie Europy
środkowej; znaczenia bursztynu w pradziejach i we wczesnym średniowieczu
Europy; przedstawień twarzy w ceramice

obrzędowej w pradziejach Europy; instrumentów muzycznych i narzędzi dźwiękowych z wykopalisk archeologicznych
w Europie środkowej (od pradziejów po
czasy nowożytne); etnogenezy Słowian;
muzealnictwa archeologicznego.
Działalność naukowo-dydaktyczna prof.
T. Malinowskiego obejmuje m. in. kierownictwo wieloosobowymi oraz interdyscyplinarnymi ekspedycjami wykopaliskowymi na stanowiskach archeologicznych pochodzących z epoki brązu, wczesnej epoki
żelaza, wczesnego średniowiecza i czasów
nowożytnych; uczestnictwo w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych (Belgia,
Czechosłowacja, Francja, Niemcy (NRD
i RFN), Węgry, Wlochy i ZSRR) konferencjach i kongresach naukowych; prowadzenie wykładów, wykładów monograficznych, ćwiczeń i konwersatoriów z historii
starożytnej ziem polskich, rzemiosł wczesnośredniowiecznych oraz wybranych
zagadnień z historii sztuki w WSP w Słupsku i WSP w Zielonej Górze. Profesor był
również zapraszany do prowadzenia wykładów gościnnych dla studentów Katedry
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Karola
w Pradze oraz Szkoły Starożytności przy
Muzeum Archeologicznym w Nimes we
Francji.
Prof. T. Malinowski jest członkiem
wielu krajowych i zagranicznych towarzystw i gremiów naukowych. Od 1967 r.
jest członkiem Current Anthropology
w Chicago, od 1957 r. Komisji Archeologicznej od 1976 r. Wydziału Historii i Nauk
Społecznych Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, od 1983 r. Study Group on
Music Archaeology w Hanowerze, od 1990
r. Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych
PAN, od 1973 r. Komisji Archeologicznej
Oddziału PAN w Poznaniu, od 1993 r.
Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we
Wrocławiu, od 1999 r. Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.
Robert Skobelski

Od redakcji:
Do licznych życzeń i gratulacji, jakie otrzymał Profesor z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej dołącza się zespół redakcyjny
„Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
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