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INFORMAČNÍ KOLOKVIUM

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ČECHÁCH 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové !
„Tak jako každoročně“, začínaly naše dosavadní výzvy k aktivní účasti na kolokviích
o výsledcích archeologických výzkumů a výzkumných projektů v uplynulém roce. Jak víte,
v roce dnes už čerstvě loňském jsme se poprvé po 27 letech fyzicky nesešli, ale podle další,
karanténně schůdné zvyklosti jsme vydali všechny dodané texty jako Supplément Zpráv ČAS
a rozeslali institucím, knihovnám a členům ČAS.
Protože nastal obvyklý čas k nové výzvě, obracíme se na Vás s ujištěním, že pokud to
půjde, uskuteční se akce jako obvykle počátkem dubna, a to
v úterý 13. a ve středu 14. dubna 2021
(prostory v Národním muzeu – tentokrát po letech opět v historické budově – jsou předběžně
rezervovány). Pokud ne, bude vyřešena buď opět pouze vydáním dodaných textů a obrázků
stejně jako v roce minulém, nebo – bude-li dostatečný zájem – formou elektronické
konference (předpokládáme prostředí ZOOM).
Jako obvykle budou vítány zejména příspěvky o výsledcích terénních průzkumů a
výzkumů, ale i sdělení s nimi přímo souvisící – výsledky spolupráce archeologie a přírodních
věd. Podmínkou účasti je
1/ zaslání přihlášky k účasti, která bude obsahovat: a/ jméno přednášejícího, b/ název
přednášky (pokud možno stručný a výstižný), c/ dobu či kulturu, které se referát bude týkat
(pokud to nevyplývá z názvu), d/ zda je přednášející ochoten zúčastnit se případně
konference on-line, a to nejpozději
do 31. ledna 2021;
2/ zaslání stručného shrnutí Vašeho příspěvku (v rozsahu 0,5 – 2 normostran), které bude
otištěno ve sborníku z kolokvia, vydaném v Supplementech Zpráv ČAS na podzim 2021. Toto
shrnutí, které může být provázeno 1-2 ilustracemi (raději kreslenými než fotografickými) v
do 31. března 2021.
přiměřené kvalitě, zašlete bezpodmínečně nejpozději
Obě zásilky posílejte elektronickou poštou na adresu zuzana.blahova@ ff.cuni.cz.
Prosíme, abyste si uvedená data zapsali do kalendáře: vzhledem k tomu, že po uzávěrce
termínu /1/ se tiskne pozvánka, která se za příznivé zdravotní situace expeduje s jarní zásilkou
Zpráv v březnu, přihlášky došlé po termínu nemohou tedy být zařazeny do programu! Po
opětovných špatných zkušenostech se sestavováním sborníku však upozorňujeme, že do

programu nebudou zařazeny ani ty ohlášené příspěvky, k nimž nebude v termínu /2/ dodán
souhrn.
Časový limit vystoupení je jako obvykle 10 min. Pouze souhrnný referát o činnosti
celé instituce, tj. o více akcích, může být delší, je však třeba na takovou výjimku upozornit
pořadatele, který s ní podle možnosti bude v programu počítat.
V odůvodněných případech (u navazujících výzkumů) je možno přednášku rozšířit o
nálezy z roku 2019, které nemohly být prezentovány v loňském roce. Prodloužení příspěvku
je rovněž nutno předjednat s pořadatelem a bude záviset na časových možnostech.
S nadějí na hojnou aktivní účast i za zhoršených podmínek (uděláme, co budeme
moci) a ovšem také s přáním všeho nejlepšího do nového roku, zdraví pak především,
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