Za raně středověkou archeologií na jižní Moravu
Pracovní seminář a workshopem pro archeology-památkáře, archeology-muzejníky
a studenty archeologie a muzeologie

Brno, Mikulčice
14. – 15. října 2013
Pracovní seminář s workshopem ve formě exkurze pořádá Jihomoravský kraj
ve spolupráci s Archeologickým ústavem akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
a se společností Archaia Brno o.p.s.
Pořadatelé si Vás dovolují srdečně pozvat k účasti na dvoudenním pracovním setkání, které umožní
účastníkům navštívit lokality mimo jejich pracovní a studijní rámec a poznat archeologickou práci na
špičkovém pracovišti specializujícím se na výzkumy v oblasti raně středověkých dějin.
Rámcový program setkání:

1. Den
10.00 hodin
setkání účastníků v prostorách Diecézního muzea v Brně na Petrově
zahájení semináře
10.30
přednáška k záchranným výzkumům z období raného středověku na území města Brna, návštěva
archeologické lokality na Petrově s výkladem
David Merta, Archaia Brno
12.30 – 13.45
společný běd
14.00
odjezd na exkurzi z ulice Husovy
16.00 – 18.00
Mikulčice, prezentace archeologické práce na pracovištích účastníků semináře
(power point nebo ústní představení pracoviště)
18.00 hodin
odjezd na ubytování (Svatobořice-Mistřín)
19.00
společná večeře

2. Den
8.00
odjezd do Mikulčic
8.30 – 10.00
blok přednášek k archeologické lokalitě a slovanskému osídlení v raném středověku
Lumír Poláček: Říční archeologie v Mikulčicích
Marian Mazuch: Výzkum fortifikace velkomoravského centra v Mikulčicích
Marek Hladík: Hospodářské zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích
prohlídka nové archeologické základny
diskuse
(AÚ AV ČR, Brno)
10.00 – 11.45
práce účastníků s archeologickým materiálem v depozitářích pod odborným vedením v sekcích
12.00 – 13.00
společný oběd formou rautu
13.00 – 15.00
prohlídka archeologické lokality s výkladem
práce účastníků v archeologickém terénu pod odborným vedením v sekcích
15.30
ukončení setkání a diskuse
16.00
odjezd do Brna
Pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu.
Přihlášky zasílejte mailem nejpozději do 20. 9. 2013 na adresu: portaculturae@seznam.cz
Kontaktní osoba: Bohdana Fabiánová, T: 734 794 872
Bližší informace, případné změny v programu a přesné údaje o místě ubytování Vám sdělíme do 25. 9. 2013.
Více informací o projektu a jeho aktivitách na www.porta-culturae.cz.

Vzhledem k pracovnímu charakteru setkání je kapacita semináře omezena na 30 účastníků

Seminář se koná v rámci projektu Porta culturae, Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007-2013, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a jeho partnery jsou Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a
Spolková země Dolní Rakousko.

