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Jubileusz prof. dr hab. Jadwigi Hoff  
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy 

naukowej. Rzeszów, 24 kwietnia 2015 r. 

W dniu 24 kwietnia 2015 o godz. 12.00 w małej auli Uniwersytetu Rze-

szowskiego rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe z okazji 70. rocznicy 

urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Jadwigi Hoff, wybitnej 

polskiej badaczki dziejów społecznych XIX w. Pani profesor urodziła się  

19 maja 1944 r. w Dębach Kujawskich. Jej związki z Rzeszowem sięgają koń-

ca lat 80. XX w., kiedy to jako adiunkt rozpoczęła pracę w Instytucie Historii 

dawnej WSP w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), następnie od 

1994 r. objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w lipcu 2012 r. została 

profesorem zwyczajnym. W kręgu jej zainteresowań badawczych ważne miej-

sce zajmują dzieje Galicji, a zwłaszcza historii obyczaju i źródłoznawstwa. 

Jest autorką blisko stu publikacji, w tym 6 książek. Do kanonów dyscypliny 

weszły zwłaszcza jej dwie prace: Społeczność małego miasta galicyjskiego 

w dobie autonomii (1992) oraz Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej 

w okresie autonomicznym (2005). Jubilatka uczestniczyła też w pracach wielu 

organizacji naukowych i projektach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopol-

skim, m.in. w Komisji Historii Kobiet KNH, w Komitecie Nauk Historycz-

nych PAN w Warszawie, współpracowała z powstałym w Instytucie Historii 

UW zespołem do badań nad historią społeczną (oraz dziejami kobiet), Komisją 

Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz wieloma innymi 

organizacjami o zasięgu regionalnym. W latach 90. w ramach projektu badaw-

czego „Une histoire des représentation de la communication à travers les tra-

ités de savoir-vivre en Europe du Moyen Âge à nos jours” współpracowała 

z zespołem badawczym kierowanym przez Alaina Montandona, profesora 

w Uniwersytecie Blaise’a Pascala w Clermont-Ferrand. Efektem tego zaanga-

żowania okazała się m.in. bibliografia polskich kodeksów savoir-vivre'u od 

średniowiecza do 1900 r. 
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Profesor Jadwiga Hoff jest promotorem ponad 200 prac magisterskich, li-

cencjackich i dyplomowych. Wypromowała 8 doktorów, była recenzentką 

w około 20 przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W ciągu wielu lat pracy 

naukowej pełniła też rozliczne funkcje administracyjne (z-ca dyrektora Insty-

tutu Historii w latach 1985–1987 oraz 1991–1993; prodziekan Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego w latach 1994–1999; kierownik Studium Dokto-

ranckiego w latach 2006–2014). Do 2014 r. kierowała Zakładem Nauk Po-

mocniczych Historii (obecnie Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 

Historii). 

W uznaniu zasług odznaczono ją licznymi nagrodami i wyróżnieniami, 

m.in. nagrodą MNSWiT III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań nauko-

wych (za pracę doktorską – 1983); Złotym Krzyżem Zasługi (1987); nagrodą 

zespołową MENiS za „Dzieje Rzeszowa” (2002); tytułem „Zasłużona dla 

Gminy Dobre” (2012); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013) oraz 

ośmiokrotnie nagrodą rektora. 

Jubileusz rozpoczęła laudacja, którą wygłosił dziekan Wydziału Socjolo-

giczno-Historycznego prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, przedstawiając syl-

wetkę oraz podkreślając obok wkładu w rozwój nauki wysokie zalety etyczno- 

-moralnej postawy Jubilatki w ciągu wielu lat pracy. Gratulacje składali m.in. 

rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek, dyrektor Instytutu Historii dr hab. 

prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak oraz uczniowie, przyjaciele i współpracow-

nicy Pani Profesor. Uroczystość zgromadziła około 100 osób z różnych ośrod-

ków naukowych. W jej trakcie nastąpiło wręczenie księgi jubileuszowej Czło-

wiek – społeczeństwo – źródło, na którą złożyły się teksty 60 autorów. 
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