
Závěrečné uznesenie 
XXXV. medzinárodnej konferencie 

archeologie středověku 

V dňoch 29.9.-3.10.2003 sa v hoteli Slovenský raj v Hrabušiciach (okr. Spišská Nová 
Ves) uskutočnila X X X V . konferencia archeologie středověku, której nosnou témou bola 
„Hranica v živote středověkého člověka". Konferenciu organizovali Kláštorisko, n.o. a Ka
tedra archeologie U K - Filozofická fakulta Bratislava. 

Konferenčného jednania sa celkovo zúčastnilo 126 bádatelbv z Českej a Slovenskej 
republiky, PoFska, Německa a Rakúska; z nich 81 vystúpilo s referatom, resp. v panelovej 
diskusii. V rámci týždňovej konferencie uskutočnila sa jedna jednodenná (pešia) exkurzia, 
a to na trase Marcelov hrad pri Hrabušiciach a následné na Kláštorisko, na ktorom prebieha 
20 rokov výskům a jeho pamiatková obnova. Ku konferencji bola sprístupnená malá expo-
zícia v zrekonštruovanom mnřšskom domčeku. Ďalšia poldenná exkurzia sa uskutočnila po 
najvýznamnejších pamiątkach Spiša - Levoča-Spišská Kapitula a Spišský hrad. 

Aktuálnost konferenčnej témy potvrdili mnohé základné referáty, nakoFko hranice vo 
všeobecnosti mdi rozderovali, ale rovnako i spajali, a to i v čase procesu zjednocovania sa 
Europy. Nešlo tu len o štátne hranice, ale o hranice ako sa prejavovali v mentalitě středově
kého člověka. V konečnom dósledku diskusia vyústila do takých detailov, akým je napr. 
vypovedacia, teda hraničná možnosť archeologického materiálu. Téma nastolila isté vý
chodiskové body pre riešenie mnohých problematických oblastí, dotýkaj úcich sa i dnešné-
ho člověka. Jednotlivé referáty budu publikované v periodiku Archaeologia historica v jeho 
29. ročníku. Účastníci konferencie ďakujú hlavným organizatorom tohto podujatia, zvlášť 
představitelem a občanom obcí Hrabušice a Letanovce za dostojny priebeh a prezentáciu 
archeologických lokalit. 

Budúcoročná konferencia sa bude konař v moravskej Telči (okr. Jihlava) a jej usporiada-
tefmi budu Archeologický ústav AV ČR, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fa
kulty M U v Brně a Městské muzeum v Telči. Témou X X X V I , konferencie bude „Architek
tura a archeologické pamiatky - ochrana kultúrneho dedičstva". 

Za účastníkov konferencie: 

Doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. 
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. 

6 


