
Uznesenie účastníkov XXIV. celoštátnej konferencie 
archeológov stredoveku — Levoča '92 

V dňoch 28. 9 . - 2 . 10. 1992 sa uskutočnila v Rekreačnom stredisku mladých 
na Čingove v Slovenskom raji X X I V . celoštátna konferencia archeológov stredoveku 
— Levoča '92 na tému „Etnický pohyb a zmeny v štruktúre stredovekého osídlenia", 
ktorej sa zúčastnilo 88 účastníkov z ČSFR a 3 z Poľska. Počas konferencie bolo pred
nesených 46 príspevkov. 

V úvode konferencie si účastníci minutou ticha uctili pamiatku nedávno zosnu
lého prof. PhDr. Václava Frolca, DrSc. nášho popredného etnografa, častého 
účastníka predošlých konferencií. 

Na prvom mieste je našou milou povinnosťou poďakovať organizátorom konfe
rencie, a to Spišskému dejepisnému spolku v Levoči, Slovenskému ústavu pamiat
kovej starostlivosti v Bratislave — stredisku v Levoči, Slovenskej archeologickej spo
ločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Nitre a Spišskému múzeu v Levoči. Predo
všetkým však patrí naša vďaka hlavnému organizátorovi dr. Gabrielovi Lukáčovi, 
ktorý sa o nás po celú dobu staral a rovnako aj personálu Rekreačného strediska 
mladých, ktorý vytvoril veľmi milé prostredie. 

Ako hlavný klad konferencie možno vyzvihnúť vysoko aktívnu účasť všetkých 
prítomných bádateľov, prejavujúcou sa aj mimoriadne plodnou diskusiou. Význam 
tohto stretnutia bol navyše umocnený účasťou kolegov z Poľska. Prednesené referáty 
poukázali vo všetkých smeroch, že zvolená téma „Etnický pohyb a zmeny v štruktúre 
stredovekého osídlenia" je veľmi aktuálna a celý rad príspevkov sa vyznačoval snahou 
o riešenia tejto zložitej problematiky. 

Teraz nám dovoľte malé odbočenie. Opäť sa naplno preukázalo, že veda bola, 
je a bude nadnárodným fenoménom. Ukazuje sa, že i pri súčasnom problematickom 
našom štáto-právnom vývoji sú naše stretnutia po stránke rozvíjania odboru, ale 
tiež priateľského vzťahu a porozumenia medzi našimi národmi aj v budúcnosti dôležité 
a zmysluplné. 

K samotnému priebehu konferencie a úrovni prednesených referátov možno len 
zopakovať už povedané. Je však potrebné vziať do úvahy, že pre plynulejší priebeh 
a lepšiu názornosť je nutné pri budúcich konferenciách vrátiť sa k panelovej diskusii, 
pri vedení rešpektovať vo väčšej miere časové limity a výhľadovo príp. uvažovať 
o zriadení jednotlivých sekcií, venovaných určitým tematickým okruhom. 

Záverom chceme poďakovať za veľmi inštruktívnu a odborne bohatú exkurziu. 
Predbežnou témou budúcej konferencie s možnosťou jej doplnenia, príp. rozší

renia usporiadateľom, je „Kresťanstvo a jeho prejavy v stredovekej spoločnosti". 
O organizáciu budúcej konferencie prejavili záujem dvaja uchádzači v poradí: 

1. ARÚ ČSAV v Brne a Múzeum jihovýchodní Moravy v Zlíne. 
2. AÚ S A V v Nitre. 

Pre uchádzača na prvom mieste je stanovená povinnosť definitívne potvrdiť svoju 
kandidatúru do 1. 11. 1992. V opačnom prípade bude zverená organizácia AÚ S A V 
v Nitre. 

Zostavili: Dr . Václav Huml , CSc. 
Dr . Jan Klápšté 
Dr. Jiří Kohoutek, CSc. 
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