CONPRA: Contributing the Preventive Archaeology
Termín: 24. – 26. september 2015
Miesto: Región Lednice-Valtice-Mikulov (presné miesto bude oznámené)
Vážení kolegovia,
Výkonný výbor projektu CONPRA Vás pozýva na medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá
sa uskutoční v dňoch 24. – 26. septembra 2015 so zameraním na Využitie metód preventívnej
archeológie.
Konferencia sa koná v rámci projektu CONPRA – Contributing the Preventive Archaeology.
Innovativeness, Development and Presentation, ktorý je financovaný z prostriedkov 7.
rámcového programu, podprogram Marie Skłodowska-Curie Actions, číslo projektu 324508
(www.conpra.eu). Hlavným cieľom konferencie je prenos vedeckých poznatkov medzi
výskumníkmi a inštitúciami.
Hlavné témy konferencie:
Letecká archeológia
V prvej téme by sme sa radi zamerali na leteckú archeológiu, jej prípravu, implementáciu
leteckých kampaní a následné spracovanie získaných dát pomocou rôznych digitálnych
prostriedkov. Vítané sú príspevky prezentujúce prípadové štúdie.
Využitie 3D fotogrametrie v archeológii
Téma rieši možnosti využitie 3D fotogrametrie na dokumentáciu archeologického kultúrneho
dedičstva. Hlavná otázka znie – Kde sú limity cenovo efektívneho využitia 3D fotogrametrie
na archeologickom výskume?
Virtuálna rekonštrukcia archeologických nálezov a situácií.
Vítané sú príspevky z oblasti 3D virtuálnej rekonštrukcie artefaktov pomocou efektívnych
metód (nové spôsoby zbierania a spracovania dát, nový softvér), testovanie možností
virtuálnej rekonštrukcie na archeologických výskumoch, testovanie open-sourcových
softvérov atď.
Spracovanie veľkého objemu archeologických dát.
V rámci tejto témy by sme sa radi venovali zberu dát v teréne (optimálne zbieranie,
reprezentatívnosť vzoriek, časová náročnosť, logistika kampaní...), zaznamenávaniu dát
a efektívnej integrácii rôznych databáz.
Ak Vás niektorá z tém konferencie zaujala, radi Vás privítame ako účastníka. Po dohode je
možné predniesť príspevok na inú tému.
Účastnícky poplatok je 10 € (študenti bezplatne). Prosíme o registráciu aj účastníkov
konferencie bez príspevku. Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo obmedziť počet
účastníkov bez poplatku, resp. bez referátu. Účastníci si hradia náklady na cestu a ubytovanie.
Organizátori zabezpečia 24.9.2015 večernú recepciu, kde pri pohári vína otvoríme
konferenciu a 25.9.2015 obed a večeru. 26.9.2015 sa uskutoční exkurzia.

Prednesené príspevky budú publikované v zborníku z konferencie.
Ak máte záujem o účasť na konferencii, zašlite nám do 31. 4. 2015 návratku na adresu:
hornak.milan@gmail.com alebo kvietkova.v@gmail.com. Prípadné otázky Vám radi
zodpovieme na t. č. 00421908692815.
Program konferencie Vám zašleme do 15. júna 2015 spolu s podrobnejšími organizačnými
pokynmi.

S pozdravom
Dr. Milan Horňák
koordinátor projektu

