Zveřejňování informací v archeologii
V současné době česká archeologie již disponuje strukturovanými daty o poloze a obsahu desítek tisíc
archeologických nalezišť, terénních výzkumů a náhodných nálezů. Kvalitní a snadno dostupné informace v podobě databází a webových aplikací přístupných odborníkům a širší veřejnosti jsou dnes
obecně motorem dalšího rozvoje oboru, ochrany archeologického dědictví i formování vztahu širší
veřejnosti k němu. Je proto nejvyšší zamyslet se nad tím, jaká data, v jaké míře podrobnosti, jakou
formou a komu je chceme nabídnout. Archeologický odbor NPÚ, ú.o.p. v Praze a Archeologický ústav
AV ČR v Praze, v.v.i. pořádají na toto téma kulatý stůl, který se koná

20. dubna 2017, od 10 hodin
v zasedacím sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Praze, Na Perštýně 12, Praha 1.
Cílem kulatého stolu je nastíněné téma otevřít a vzájemně se seznámit s názory archeologické obce
na danou problematiku. Kulatý stůl bude rozdělen do tří bloků tvořených vždy vstupním příspěvkem,
dalšími ohlášenými vstupy a volnou diskusí.
Témata diskusních bloků (sekcí):
(1) Jsou informace získané archeologickým výzkumem veřejným majetkem? Je silnějším veřejným zájmem utajování polohy archeologických lokalit z důvodu ochrany, nebo právo veřejnosti na informace? Ovlivňuje míra zveřejňování dat rozvoj vědecké práce?
(2) Jaký způsob ochrany archeologických lokalit je efektivnější – utajení jejich polohy a obsahu,
nebo naopak poskytnutí dat místním komunitám, vlastníkům a správcům daného území, policii, orgánům státní správy atd.?
(3) Jakým způsobem, v jaké míře, komu a za jakých podmínek má zpřístupňována terénní dokumentace archeologických výzkumů (nálezové zprávy, příp. plány, fotografie, data atd.)? Je
zveřejňování dokumentace účinným nástrojem veřejné kontroly a může se pozitivně odrazit
v kvalitě odborné archeologické práce?
Vstupní příspěvky zajistí organizátoři kulatého stolu. Zájemce o vystoupení v diskusi prosíme o laskavé sdělení, ve kterém diskusním bloku a na jaké téma (alespoň přibližný název a velmi stručná charakteristika) hodlají vystoupit. Na základě této informace jim vedoucí bloku bude rezervovat čas (5-10
minut, bude upřesněno podle zájmu a celkového počtu ohlášených vystoupení). V každém bloku bude vyčleněno alespoň 30 minut pro otázky a neohlášená diskusní vystoupení.
Předpokládáme, že průběh jednání bude nahráván a zveřejněn na webu, stručný záznam bude otištěn ve Zprávách památkové péče.
Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena, prosíme proto o laskavé ohlášení Vašeho zájmu koordinátorovi kulatého stolu ( tryml.michal@npu.cz, ) a to do 26. února 2017.
Organizátoři: M. Kuna (ARÚ AV ČR Praha), J. Podliska (NPÚ Praha), J. Klápště (FF UK Praha)
Technická koordinace akce: M. Tryml (NPÚ Praha)

