Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, reg.č.:
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Exkurze na Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
V rámci projektu interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí (dále jen
projekt), proběhla ve dnech 18.11. – 20.11. 2013 exkurze na Instytut Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego (IAUW) pod vedením Mgr. Petra Kováčika, Ph.D..
Program exkurze byl opět koncipován jako doplňující k nově vzniklým předmětům v rámci
projektu a to „Archeologický výzkum“ a „Archeologická prospekce“.

Obr. 1: Studenti Slezské univerzity v Opavě na exkurzi ve Wroclawi

Hlavní náplní byla návštěva Domu archeologów, což je pracoviště pod správou IAUW.
Důvodem jeho vzniku byla především potřeba péče o archeologické movité památky, získané
během archeologických výzkumů institutu a umožnění praktického vzdělávání jeho
posluchačů. Pracoviště je vybaveno konzervářskou a restaurátorskou dílnou. Dále zde
probíhají veškeré prvotní ošetření nálezů od jejich mytí až po evidenci (databáze).
V nejvyšším patře pak pracoviště zabývající se trasologií. V přízemí objektu a částečně i
přilehlém plenéru se nachází výstava archeologických předmětů a jejich replik, na které se
podíleli především studenti magisterského oboru.

Exkurzí nás prováděla paní Mgr. Magdalena Konczewska, která nám představila hlavní náplň
archeologického pracoviště. Vedle celé řady archeologických aktivit, jako jsou archeologické
výzkumy a badatelská činnost, se pracoviště věnuje také experimentální archeologii.

Obr. 2: Mgr. M. Konczewska při prezentaci archeologické expozice studentů IAUW.

Obr. 3: Studenti Slezské univerzity v archeologické expozici

Obr. 4: Rekonstrukce kostěné brusle.

IAUW.

Obr. 5 – 6: Restaurátorská a konzervátorská dílna IAUW.

Obr. 7: Přednáška na Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

V pozdních odpoledních hodinách se studenti účastnili také přednášky vedoucího Ústavu
archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě Doc. PhDr. Vratislava Janáka, CSc. a jeho
spolupracovníků Mgr. Kateřiny Papákové, Mgr. Petra Rataje a Mgr. Petera Kováčika, Ph.D.
na Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Kde se seznámili s předními
polskými badately. Vzhledem k tomu, že náš Archeologický ústav již dlouhodobě
spolupracuje s polskými kolegy, domlouvaly se při té příležitost také další studijní pobyty.

