
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV

vyhlasujú

HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

Termín pre posielanie prác: 
31.3.2022

Vyhodnotenie: 
Máj 2022 

Kontakt: 
sas.sav.sutaz@gmail.com

Pamiatky potrebujú náš záujem. Určite poznáš vo svojom okolí zrúcaninu stredovekého hradu,
kostol s freskovou výmaľbou alebo inú archeologickú lokalitu (hradisko, sídlisko, pohrebisko), ktorá
bola v minulosti archeologicky skúmaná. Možno si si aj povedal, že by bolo skvelé, keby sa našla
finančná podpora a niekto, kto by sa pustil do ich obnovy alebo väčšej a dôstojnejšej propagácie.

Predstav si, že si miestny nadšenec (zúčastňuješ sa na obnove hradu, vedieš krúžok amatérskych
archeológov, sprevádzaš v miestnom kostole) a rozhodol si sa, že získaš pre svoju „srdcovú“
archeologickú lokalitu financie z grantového programu. Podmienkou však je, že grantová komisia
príde archeologickú lokalitu pozrieť a Tvoj tvorivý tím im ju musí predstaviť a zaujímavo
odprezentovať. Nemusíš sa báť, ide o hypotetickú situáciu. Ale človek nikdy nevie, či Tvoja práca
nebude naozaj tak dobrá, že by sa s ňou oplatilo osloviť miestne informačné centrum alebo nejaké
občianske združenie. Takže zatiaľ je to len v teoretickej rovine. Skús porozmýšľať, ako by si mohol
naozaj zaujať grantovú komisiu. Môžeš o lokalite natočiť video alebo pripraviť prezentáciu, kde
priblížiš jej minulosť a zároveň predstavíš aj možnosti jej súčasného a budúceho využitia a
prezentácie. Urobiť brožúru (sprievodcu), ktorá ju spropaguje. Pripraviť postery, ktoré by mohli byť
umiestnené priamo v okolí pamiatky. Vymyslieť turistický produkt, v ktorom pospájaš prezentáciu
viacerých archeologických lokalít formou náučného chodníka – vymyslíš spôsob dopravy na lokalitu,
možné trasy pre peších ako aj automobily, umiestnenie informačných tabúľ..., alebo formou
myšlienky, ktorá lokality prepojí (hradiská doby bronzovej, zrúcaniny kostolov, lokality skúmané
jedným archeológom, pamiatky v rámci mesta). Alebo siahneš po jednoduchších formátoch - letáku
či pexese.

Naša minulosť nám nemôže byť ľahostajná, a je našou úlohou zachovať jej „nemých svedkov“ pre
ďalšie generácie. Aj oni raz budú chcieť vedieť, kto boli ich predkovia. Nezabúdajme!

Téma: Oživ minulosť, preži jej príbeh

Výhercovia budú 
odmenení 

publikáciami a 
vecnými cenami.

Pozadie: Nitra-Zobor, pol. Martinský vrch, Kostol sv. Martina – ideálna rekonštrukcia podoby kostola v predrománskej fáze (A. Arpáš/M. Ruttkay).

Študentskú súťaž 
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