
Závěrečné usnesení 
XXXIV, mezinárodní konference archeologie středověku 

Ve dnech 23.-27. 9. 2002 se ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě usku
tečnila X X X I V . mezinárodní konference archeologie středověku, kterou organizoval Archeo
logický ústav AV ČR v Brně společně se Slezským zemským muzeem v Opavě. Jejím 
stěžejním tématem byly „Interetnické vztahy ve středověku a jejich odraz v hmotné kul
tuře". 

Jednání konference se účastnilo celkem 98 badatelů z České a Slovenské republiky, 
Polska a Rakouska, kteří přednesli celkem 54 referáty, jež se věnovaly nejen dané proble
matice, nýbrž i jiným příbuzným tématickým okruhům. U příležitosti konference byla ve 
Výstavní budově Slezského zemského muzea otevřena výstava „Poklady středověké Opa
vy" a součástí konferenčního jednání byla též exkurze, presentující vybrané slezské středo
věké lokality (hrady Cvilín, Fulštejn, Freudenštějn, kostel Zvěstování Panny Marie ve Sta
rém Městě u Bruntálu, zámky v Bruntálu a Hradci nad Moravicí). 

Setkání archeologů středověku a odborníků z příbuzných oborů přineslo nejen množ
ství zajímavých informací a nových podnětů vztahujících se k dané problematice, 
ale upozornilo také na další okruhy otázek a možnosti jejich řešení v rámci vědecké disku
se. Referáty účastníků konference budou publikovány ve 28. svazku sborníku Archaeo-
logia historica. 

Příští pracovní setkání, tj. X X X V . mezinárodní konference archeologie středověku, se 
bude konat na Slovensku v Hrabušicích-Podlesku a jeho pořadatelství se ujme Katedra 
archeologie FF U K Bratislava, Kláštorisko, n. o. ve spolupráci s Archeologickým ústavem 
SAV v Nitře. Novým tématem bude „Hranice v životě středověkého člověka". 

Účastníci konference děkují organizátorům konference za kvalitní zajištění setkání a s tím 
související práci. 

Za účastníky konference: 

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. 
PhDr. Markéta Tymonová 
PhDr. Zdeněk Dragoun 
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. 
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OPAVA 2002 

Vztah etnik dnes nám nejde z hlavy 
ať v kutně jsou či v mundúre 
Přišli jsme hledat do Opavy 
jejich stín v hmotné kultuře 

Jedni jsme tlustí druzí tencí 
třetí má možná paroží 
Nikdo nevěří že jen Němci 
zdili si oblá nároží 

Nálada není vždycky k tanci 
když ráno večer proklíná 
Víme však to že Katalánci 
vozili zboží do Týna 

Možná že někdo trochu pije 
A někdo zná jen objevy 
Shodneme se že Itálie 
se skoro vždycky projeví 

Přes různost hrnců měst a hradů 
Všichni jsme stejní To mi věř 
Abych to uved na příkladu 
Cech Slovák je co říká „eř" 

Byť člověk za sebe se stydí 
nenahrávejme skeptikům 
Zkusme být pořád prostě lidi 
Univerzální etnikum 
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