17. října 2015

MEZINÁRODNÍ
DEN
ARCHEOLOGIE
www.denarcheologie.cz

Co to je archeologie? Jak pracuje archeolog a co všechno zkoumá? A k čemu nám to je vlastně dnes dobré? Nejen na
tyto otázky Vám odpoví Mezinárodní den archeologie, který se letos podruhé koná i v České republice! V Praze akci
spolupořádají různá archeologická pracoviště v sobotu 17. října od 10 do16 hodin v prostorách Univerzity Karlovy
v Celetné 20 v Praze 1 a také na půdě dalších zúčastněných institucí a objektů. Více na: www.denarcheologie.cz
Přijďte i Vy oslavit svátek nejdobrodružnější vědy!
PROGRAM:
Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1:
9:00–16:00 – vyzkoušejte si archeologický výzkum nanečisto, dokumentaci pravěkého hrobu, práci v archeologické
laboratoři, určování kosterních ostatků i stáří nádob, ražbu keltských mincí, drcení i mletí obilí a pravěkou kuchyni.
Můžete tkát na stavu či s karetkami, vyrábět látky, přesleny či šperky. Prozkoumejte ukázky originálů i kopií archeologických nálezů, poznejte pravěk, starověk, antiku i středověk a mnoho dalšího, ať jste malí nebo velcí. Kromě
množství aktivit jsme pro vás připravili Hyde Park, kde se můžete zeptat na vše, co jste chtěli vědět o archeologii, ale
neměli se koho zeptat a bloky minipřednášek a projekcí (na zajímavá témata).
Další místa a dění v Praze:
10:00-17:00 – Náprstkovo muzeum – působení české archeologie v zahraničí: egyptologie, Súdán, Přední východ,
antika, s přednáškami, dílnami pro malé i velké, komentované prohlídky expozic a výstav
(více na: www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum)
10:00 – 16:00 – Archeologický ústav AV ČR – Den otevřených dveří – množství zajímavých aktivit a přednášek,
prohlídka specializovaných pracovišť a rozšířená realita, archeoprohlídka Vyšehradu. Akce i jinde v ČR
(více na: www.arup.cas.cz)
9:00 – 18:00 – Muzeum hl. m. Prahy – zvýhodněné vstupné do muzea a od 14:00 komentovaná prohlídka výstavy
„Hroby barbarů“ (více na www.muzeumprahy.cz)
14:00 – večer – Archeopark Liboc – „Podzimní středověká slavnost“ – řemesla, kuchyně, hudba a zábava
(více na www.archaia.cz)
10:00 – 16:00 - Labrys s.r.o. – archeologický výzkum – praxe různých profesí a přednášky o práci archeologa,
antropologa, osteozoologa (více na: www.labrys.cz)
S oslavami Mezinárodního dne archeologie se můžete setkat i na dalších místech v ČR. Podívejte se na přehlednou
mapu na: www.denarcheologie.cz

