52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Zemplínska Šírava, 21 . - 25. 9. 2020

Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre
a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku
Archaeologia Historica 2020 v termíne 21.-25. septembra na Zemplínsku Šíravu.
Pre mnohých kolegov málo známa Povihorlatská oblasť bude isto vhodným lákadlom k účasti
na konferencii. Konferenčné priestory, ako aj možnosť ubytovania, sú situované na malebnom nábreží
vodnej nádrže Zemplínska Šírava v obci Kaluža, okrese Michalovce, v hoteli Eurobus. Účastníci
konferencie budú mať možnosť oboznámiť sa aj so širším okolím v oblasti Východoslovenskej nížiny
v rámci celodennej exkurzie, náplňou ktorej bude návšteva kláštora v Lelesi, hradiska Zemplín, ako aj
návšteva unikátnych tufových pivníc s možnosťou ochutnávky tokajských vín.
Nosnou témou konferencie bude „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ PRIESTOR“, ktorá v najširšom slova
zmysle zahŕňa v sebe od sídliskovej až po hrobovú archeológiu všetky charakterizujúce komponenty.
Na pozadí globálnej celospoločenskej diskusie o ochrane životného prostredia chceme priniesť pohľad
na vzájomnú interakciu človeka a prírody v nami vybranom úseku histórie ľudstva. Nepôjde len o tzv.
históriu krajiny, ale aj o užší pohľad na dedinu (obydlie ako stred sveta), mesto, hrad či kláštor v ich
časopriestorovej premene. Štrukturálna premena hlavne prírodného prostredia antropogénnymi
zásahmi (ťažba nerastných surovín, baníctvo, hutníctvo, sklárska výroba), vrátane úpravy riek (stavidlá,
budovanie rybníkov, mlynov) a ciest. Do rámcového obsahu zapadá aj lesné hospodárstvo, s dokladmi
výroby uhlia, dechtu, pálenie vápna a pod. Neopomíname ani obrazové umenie, priestorovú
symboliku, mystickú geografiu a diskutabilné otázky vzťahu centra a periféria z pohľadu politického,
ekonomického i náboženského (poriadok okolo stredu).
Vzhľadom na široko koncipovanú tému ponúkame tematické okruhy, do ktorých budú radené
konferenčné referáty. Týmto Vás žiadame o zaslanie názvu, ako aj abstraktu referátu spadajúceho do
jednej z nasledovných tém:

1. Vplyv človeka na životné prostredie v stredoveku a novoveku
2. Zázemie stredovekých sídiel
3. Ochrana kultúrnej krajiny
4. Duchovný priestor človeka v stredovekých komunitách
5. Varia
6. Pre prezentáciu výsledkov novších výskumov mimo nosnú tému bude vyčlenená posterová
prezentácia.

Ubytovanie:
Účastníci si zabezpečujú ubytovanie samostatne.
V samotnom objekte konania konferencie – Hotel Eurobus (obec Kaluža v rekreačnej oblasti
Zemplínska Šírava) sú pre účastníkov v predmetnom termíne k dispozícii všetky ubytovacie kapacity –
88 miest. Je nutné si ubytovanie včas rezervovať. Podrobnosti a ďalšie možnosti ubytovania sú
uvedené v osobitnej prílohe pozvánky.
Stravovanie:
V samotnom hoteli Eurobus a ďalších zariadeniach v jeho blízkosti.
Exkurzia:
Dňa 24.9.2020 štvrtok. Trasa: Hotel – kláštor Leles – hradisko v obci Zemplín (s obedom) – vybraná
tokajská pivnica – Hotel.
Konferenčný poplatok:
Štandardný poplatok 40 EUR (študent 30 EUR) je nutné uhradiť na účet: SK65 8180 0000 0070 0006
8998. Variabilný symbol: 637001. Do poznámky uveďte prosím svoje meno.
Účastnícky poplatok je možné v krajnom prípade uhradiť aj priamo na mieste počas registrácie, ale vo
výške 50 EUR.
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický
Z dôvodu vypracovania knihy abstraktov Vás prosíme o zaslanie prihlášky (v osobitnej prílohe
pozvánky) spolu s abstraktom príspevku do 15.5.2020 na adresu:
archaeologiahistorica2020@gmail.com.
Tradične sa účastníkom konferencie ponúka možnosť publikovania príspevku v 46. ročníku časopisu
Archaeologia Historica - http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/archaeologia-historica.
Všetky informácie o konferencii, ubytovaní, stravovaní, exkurzii a prípadne ďalších otázkach budú
pravidelne umiestňované aj na facebookovej stránke - archaeologia historica 2020
https://www.facebook.com/groups/505122930419662/.
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