PROGRAM OBRAD
Das Programm/Programme

11. 07. 2018 Środa (Mittwoch/Wednesday)
1000–1030 Dr Henryk P. Dąbrowski, dr inż. Zdzisław Hensel, prof. dr hab. Bogusław
Gediga, Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji. (Begrüßung der Teilnehmer und
Eröffnung der Konferenz.)
1030–1100 Prof. dr hab. Anna Pałubicka (Poznań), Ponowoczesność i humanistyka.
(Postmodernity and humanities.)
1100–1130 Dr hab. Henryk Mamzer prof. IAE PAN (Poznań), O archeologii nas samych.
(On archaeology of ourselves.)
1130–1200 Dyskusja i przerwa na kawę (Diskussion/Discussion, Kaffepause/coffee break)
1200–1230 Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska (Poznań), W jaki sposób myśl splata
się z rzeczami w archeologicznych sposobach prezentacji pradziejowego świata. (How
thought connects to things in the archaeological ways of presenting the prehistoric world.)
1230–1300 Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (Warszawa), Strzygowski i Wilpert: od idei
do archeologii przedmiotów. (Strzygowski and Wilpert: from an idea to the archaeology of
objects).
1300–1330 Dr hab. Adam Nobis, prof. U. Wr. (Wrocław), Przedmioty, idee i humanistyka
nieantropocentryczna: Bjørnar Olsen i inni. (Objects, ideas and non-anthropocentric
humanities: Bjørnar Olsen and others).
1330–1400 Prof. dr Clemens Eibner (Heidelberg), Überrest und Überbleibsel,
archäologische Zeugnisse in ihrer historischen Dimension. (Resztki i pozostałości,
archeologiczne świadectwa w wymiarze historycznym.)
1400–1530 Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch break)
1530–1600 Prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski (Gdańsk), Archeologia wykopaliskowa i
kulturoznawcza. Odmienne perspektywy interdyscyplinarności. (Excavational and cultural
archaeology. Different perspectives to an interdisciplinarity.)
1600–1630 Dr hab. Tomasz Gralak (Wrocław), Kultura materialna - realizacja idei czy
schematów poznawczych? (Material culture – ideas or cognitive schemas?)

1630–1700 Dr hab. Michał Pawleta (Poznań), W pułapce symulakrum? Kilka uwag na temat
nowych tendencji w polskim wystawiennictwie archeologicznym. (In the trap of
simulacrum? Some comments on new trends in archaeological exhibitions in Poland.)
1700–1730 Dyskusja i przerwa na kawę (Diskussion/Discussion, Kaffepause/coffee break)
1730–1800 Prof. dr hab. Jacek Woźny (Bydgoszcz), Artefakty i procesy interpretacji religii
epoki brązu. (Artefacts and processes of interpretation of Bronze Age religion.)
1800–1830 Dr hab. Louis Nebelsick, prof. UKSW (Warszawa), Dancing with death.
Reconstructing the choreography of late prehistoric funerals. (Tańcząc ze śmiercią.
Rekonstrukcja choreografii późnoprehistorycznych pochówków.)
1830–1900 Asst. Prof. Dr. Thomas Zimmermann (Ankara), Der Tod macht uns im Grabe
gleich – Diesseitiges und Jenseitiges zum Analogieproblem bei der Interpretation
frühbronzezeitlicher Prunkgräber. (W grobie wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci –
problem analogii świata doczesnego i metafizycznego przy interpretacji bogato
wyposażonych grobów z wczesnej epoki brązu.)
1900–1930 Doc. PhDr. Luboš Jiráň CSc. (Praga, Prague), Vom Handel bis zum Heilige - Zur
Interpretation der Metalldeponierungen in der tschechischen Fachkomunität. (Od handlu
do świętości – próba interpretacji skarbów przedmiotów metalowych w społeczności czeskich
badaczy.)
1930 Dyskusja (Diskussion/Discussion)
circa 2000 Kolacja, spotkanie integracyjne (Geselliges Beisammensein/Get together event)

12. 07. 2018 Czwartek (Donnerstag/Thursday)
900–930 Mgr. Terézia Tomašovičová (Brno), dr. h. c., prof. PhDr. Václav Furmánek,
DrSc. (Nitra) Anthropomorphic applied motifs on the Neolithic Potttery. Some remarks on
an Old Problem. (Antropomorficzne wyobrażenia na neolitycznej ceramice. Parę uwag o
starym problemie.)
930–1000 Dr Pavel Burgert (Prague), Long distance distributed raw materials as a predictive
factor for the presence of exclusive groups of inhabitants in the period of the middle
Neolithic. Case study from eastern Bohemia (Czech Republic). (Dalekosiężna dystrybucja
surowców jako przewidywalny element obecności ekskluzywnych grup ludności w środkowym
neolicie. Studium na przykładzie wschodnich Czech.)
1000-1030 Dr Lucia Novakova (Trnava), Being Anatolian: archaeology and writen sources.
(Być Anatolijczykiem: archeologia i źródła pisane.)

1030-1130 Dyskusja i przerwa na kawę (Diskussion/Discussion, Kaffepause/coffee break)
1130-1200 Dr hab. Jacek Gackowski (Toruń), Identyfikacje przestrzeni kulturowych w
badaniach społeczności łużyckich pól popielnicowych. (Identification of cultural spaces as
part of research on Lusatian culture urnfields communities.)
1200–1230 Dr Daniela Kern, Dr Anton Kern (Wien), Forschungen in Hallstatt im Wandel
der Zeit. (Badania w Halsztacie na przestrzeni dziejów.)
1230–1300 Dr Małgorzata Markiewicz (Wrocław), Przestrzenna re-konstrukcja halsztackiej
osady ze Starego Śleszowa – nowa metoda prezentowania przeszłości. (Spatial reconstruction of a Hallstatt settlement from Stary Śleszów – a new method of presenting the
past.)
1300–1330 Mgr Aneta Buchner (Wrocław), Struktura przestrzenno-funkcjonalna osady z
wczesnej epoki żelaza w Starym Śleszowie, pow. wrocławski w aspekcie społecznym.
(Spatial and functional structure of the settlement from the Early Iron Age in Stary Śleszów,
Wrocław District in a social aspect.)
1330-1400 Prof. dr hab. Andrzej Buko (Warszawa), Stołpijska wieża i jej ideowe inspiracje:
konteksty archeologiczne i historyczne zabytku. (Stone tower in Stołpie and its ideological
inspirations: archaeological and historical contexts of the object.)
1400–1515 Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch break)
1515 – 1545 Dyskusja (Diskussion/Discussion)
1545–1615 Stefan Schreiber MA (Berlin), Von wandernden Konzepten und wandernden
Dingen. Versuch einer Neukonzeption „römischen Imports“. (Wędrówka koncepcji i
wędrówka rzeczy. Próba stworzenia nowej koncepcji “rzymskich importów“.)
1615–1645 Dr Joanna Wawrzeniuk (Warszawa), Symbolika i znaczenie jaja jako przykład
struktury długiego trwania. (Symbolism and meaning of the egg as an example of a long
duration structure.)
1645–1715 Dr Joanna Wojnicz (Dresden), Uwagi na temat interpretacji saksońskich
skarbów wczesnośredniowiecznych na przykładzie znaleziska depozytu srebra z Cortnitz
(pow. Bautzen/Budziszyn). (Remarks on interpretation of early-medieval Saxon hoards by the
example of a silver deposit from Cortnitz (district of Bautzen/Budziszyn.)
1715–1745 Gabriele Wagner MA (Dresden), Der hochmittelalterliche Hacksilberhortfund
von Cortnitz bei Bautzen. Silberschmuck unter der Lupe. (Wczesnośredniowieczny skarb
siekanego srebra z Cornitz (pow. Bautzen). Srebrna biżuteria pod lupą.)
1745–1815 Dyskusja i przerwa na kawę (Diskussion/Discussion, Kaffepause/coffee break)

1815–1845 Dr Marian Mazuch (Brno), The Problem of Interpretation of Funerals in
Wooden Structures in the Early Middle Ages as a Reflection of the Way of Field Research
and Post-deposition Transformations. (Zagadnienie interpretacji pochówków w drewnianych
obiektach we wczesnym średniowieczu jako przykład refleksji nad badaniami terenowymi
oraz podepozycyjnymi transformacjami.)
1845 Dyskusja i zamknięcie obrad (Diskussion und Beendigung der Konferenz/Discussion,
Conclusions of the conference)
circa 2000 Kolacja (Abendessen/supper)

13. 07. 2018 Piątek (Freitag/Friday)
900 Spacer z przewodnikiem po rezerwacie archeologicznym w Biskupinie (Rundgang
durch das archäologische Biskupin Reservat/Guided tour around the Biskupin archaeological
reserve)

