
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN  

oraz 

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

 zapraszają do udziału w Trzecim Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła 

OSTRAKON, pt.: 

 

"Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych.” 

Wrocław, 27-29 września 2017 r. 

 

Kontynuując cykl wrocławskich spotkań poświęconych problematyce ceramiki i szkła na 

przestrzeni dziejów, w tym roku zapraszamy do obrad pt. ”Ceramika i szkło w badaniach 

interdyscyplinarnych.” Celem sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki 

skupiających swoje zainteresowania badawcze na ceramice i szkle zabytkowym.   

Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, 

stanowią cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia 

wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często 

zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością 

w życiu naukowym imprez, w trakcie których badacze mogliby wymieniać się doświadczeniami. 

Niniejsze Sympozjum ma na celu wypełnienie tej luki.  

W trakcie trzeciego Sympozjum, pt. .” Ceramika i szkło w badaniach 

interdyscyplinarnych” (The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. 

„Ceramics and glass in interdisciplinary research”), zostaną poruszone problemy dotyczące 

następujących zagadnień:  

1. Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne. Archeometria. Metodyka 

badań.  

2. Odkrycia  

3. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja. Dokumentacja i ochrona dóbr kultury 

4. Ceramika i szkło w studiach nad kulturą dawną  

5. Ceramika i szkło jako narzędzie bądź środek służący rozwiązaniu szerszego problemu 

historycznego 

6. Dawne technologie – nowe możliwości oraz  współczesne techniki – dawne 

umiejętności.  



7. Socjotopografia, organizacja przestrzenna i funkcjonalna stanowisk lub obiektów na 

podstawie znalezisk ceramiki bądź szkła.  

Szeroki pod względem tematycznym zakres przyszłorocznego sympozjum nie wątpliwie 

pozwoli na  interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych 

dziedzin. Do udziału w konferencji zapraszamy archeologów, antropologów, artystów technologów, 

historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, 

pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i 

wizualizacji 3D oraz wszelkich dziedzin pokrewnych. Obrady będą mieć charakter otwarty.  

W poprzednich latach, w trakcie konferencji organizowane były panele źródłoznawcze i 

warsztaty tematyczne. W związku z trzecią edycją OSTRAKONU planujemy zorganizowanie 

wycieczki po hutach szkła, która odbędzie się ostatniego dnia konferencji. Udamy się wówczas do 

huty w Piechowicach oraz Harrachovie.   

Obecnie, w przygotowaniu do druku i w druku, znajdują się dwa tomy publikacji 

(monografia polskojęzyczna i anglojęzyczny), zawierające artykuły poświęcone zagadnieniom 

ceramiki i szkła w kulturze. W większości (lecz nie tylko), stanowią one wymierny skutek 

pierwszej edycji OSTRAKONU. W zamierzeniu organizatorów konferencji – po trzecim 

Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła – jest przygotowanie kolejnej dużej publikacji 

książkowej, która będzie zawierać artykuły dotyczące tematyki związanej z ceramiką i szkłem w 

sztuce oraz w studiach interdyscyplinarnych. 

 

  

 

Miejsce obrad: 

Wrocław: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. 

Gepperta, ul. Traugutta 19/21, ASP im. E. Gepperta, pl. Polski ¾.  

  

Języki sympozjum: angielski, czeski, niemiecki, polski. 

Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.)  prosimy przygotować w 

języku angielskim. 

Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster  

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2017@gmail.com do dnia 31 

lipca 2017 roku. 

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w 



języku angielskim.  

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Przewidujemy około 40 

referatów oraz nieograniczoną liczbę posterów. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich 

zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji. 

 

W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami sympozjum. 

 

Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł, studenci i doktoranci 100 zł. 

Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu 

konferencji.  

 

Dane do przelewu: 

nr konta: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza 

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6 

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe 

informacje na stronie www.booking.com  

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

prof. dr hab. Maria Deka 

prof. dr hab. Andrzej Buko 

prof. dr hab. Sławomir Moździoch 

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN 

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr 

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP 

dr Paweł Rzeźnik 

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz 

 

Komitet organizacyjny konferencji: 

mgr Sylwia Siemianowska 

mgr Krystian Chrzan 

dr Paweł Rzeźnik 

mgr Ewelina Kowalczyk 



 

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz 

mgr Waldemar Moszczyński 

 

 

Sekretarz: 

Ceramika:  

mgr Krystian Chrzan 

krystian.chrzan@gmail.com tel. (071) 344-16-08, wew. 44 

 

Szkło:  

mgr Sylwia Siemianowska 

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. (071) 344-16-08, wew. 35 

 

Biuro organizatorów: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza 

IAEPAN, ul. Więzienna 6 

 

Więcej informacji na : www.arch.pan.wroc.pl 


