Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 51. zasedání mezinárodní konference Archaeologia
Historica, které se bude konat ve dnech 23.–26. září 2019 na hradě Křivoklát. Zasedání bude
probíhat ve znamení tématu „100 let archeologie středověku v ČR a střední Evropě“. S ním
spojujeme také připomenutí 100. výročí založení Archeologického ústavu AVČR v Praze. Za
nosná témata našeho setkání pokládáme následujících 5 okruhů:
1. Od Státního archeologického ústavu československého po ústavy Akademií věd České a
Slovenské republiky (historie institucí)
2. Metodologická východiska, mezioborový rozvoj, historie paradigmat, ovlivňování a
ovlivnění soudobým politickým prostředím
3. Dlouhodobě zkoumané lokality a přínos jejich poznání pro bádání o středověku
4. Významné osobnosti archeologie středověku
5. Významné a vlivné výstavy a další prezentační počiny, které pracovaly s lokální a národní
kulturní identitou a hledáním pozice v rámci (kulturní) Evropy
Protože je každoroční tradicí dát prostor i novinkám ve výzkumu, připravili jsme pro toto
téma výhradně posterovou sekci:
6. Zprávy z nových výzkumů
Ubytování během konference je zajištěno v okolních ubytovacích zařízeních různé
cenové kategorie nebo přímo na hradě Křivoklát (viz příloha). Konferenční poplatek činí 800
Kč (student) nebo 1000 Kč (standard). Po vyzvání (přibližně po 1. 6. 2019) jej uhraďte prosím
na účet: 700700702/0800. Do rubriky variabilní symbol laskavě napište kód 513 a do
poznámky své jméno. Poplatek bude možné uhradit i na místě při registraci, ale ve výši 1200
Kč.
Přihlášku včetně anotace zašlete prosím do 15. 5. 2019 na adresu ah2019@arup.cas.cz.
Konferenčními dny budou pondělí odpoledne, úterý a středa s tím, že během těchto
dnů budou pro zájemce uskutečněny prohlídky hradu, ve čtvrtek pak počítáme s exkurzí po

významných středočeských lokalitách, v případě zájmu je možné připravit exkurzi i do
vzdálenějších destinací, jako jsou Plasy nebo Kladruby.
Aktivním účastníkům konference nabízí organizátoři možnost publikování příspěvků
v 45. ročníku časopisu AH, redakční propozice a pokyny pro autory naleznete na adrese:
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/archaeologia-historica
Za přípravný výbor
Jana Maříková-Kubková

