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Odborná práca: Archeológia neistoty

• Dnešný svet je svedkom rôznych vyhrotených až extrémnych situácií.
Prispieva k tomu hromadná migrácia, vojny, klimatická kríza, pandémia.
Človek viac ako inokedy prežíva pochybnosti spojené s rôznymi otázkami
budúceho vývoja. Neistá atmosféra bola však vždy prítomná v našej
minulosti a jej následky sa prejavili aj v archeologických nálezoch. Aký
malo životné prostredie a rôzne katastrofické okolnosti vplyv na človeka
a jeho spoločenstvo?

• Odborná práca by mala priniesť pohľad na hraničné situácie človeka
v minulosti a ich odraz v archeologických prameňoch. Príkladmi témy môže
byť neisté obdobie sťahovania národov, dopady epidémií a vojnových
konfliktov na spoločnosť, hromadné hroby ako prejav krízových okolností
(obete epidémií alebo konfliktov?), klimatické zmeny v minulosti, prírodné
katastrofy (napr. výbuch sopky Vezuv). Budeme radi ak vaše práce nebudú
výpočtom dátumov a počtu obetí, ale naopak vyzdvihnú viac ich dopad na
človeka a spoločnosť.

Tvorivá práca: Archeológia a jej multimediálna prezentácia

• Ako by ste spropagovali informácie o archeologickej lokalite, náleze alebo
samotnom výskume? Pre každý vedný odbor je dôležitá propagácia.
Ovplyvňuje vnímanie odboru, informuje o nových poznatkoch a touto
cestou dostáva samotnú vedu bližšie medzi ľudí. Súčasná pandémia
ukazuje, že komunikácia týmito prostriedkami je ešte o to dôležitejšia
a zároveň aj nevyhnutná. Preto sme sa rozhodli prísť s námetom, ktorý
v sebe primárne zahŕňa využitie médií a tvorivého prístupu mladej
generácie.

• Téma je veľmi otvorená a záleží len na vás, akou cestou sa v jej spracovaní
vyberiete. Pokúste sa spropagovať archeologickú pamiatku – či už lokalitu
ako takú, výnimočný nález alebo samotný terénny výskum. Pri spracovaní
môžete využívať rôzne pomôcky. Napríklad natočiť krátke video, urobiť
power pointovú prezentáciu, vytvoriť poster s informáciami o významnej
lokalite vo vašom okolí, napísať reportáž informujúcu o najnovšom náleze
z tohtoročnej sezóny. Zároveň vás môže osloviť nejaký menší formát – ako
brožúra alebo pexeso. Ak sa v tomto smere necítite natoľko kreatívni,
môžete svoje úvahy nad multimediálnou prezentáciou v archeológii
rozvinúť písomne, a to formou eseje. Tešíme sa na váš tvorivý prístup!

• Forma: video, prezentácia, poster, brožúra, reportáž, pexeso, esej
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