ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V ARCHEOLOGII
pracovní kolokvium – 20. dubna 2017
Místo konání: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 12/356, Praha 1
ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a Ústavem pro archeologii FF UK
_______________________________________________________________________________________
10.00–10.15
ZAHÁJENÍ
 J. Podliska (NPÚ) – Přivítání
 M. Kuna (ARÚP) – Archeologický informační systém ČR a další podněty k organizaci kolokvia
10.20–11.40

BLOK 1 (moderuje Martin Tomášek): Jsou informace získané archeologickým výzkumem
veřejným majetkem? Je silnějším veřejným zájmem utajování polohy archeologických lokalit
z důvodu ochrany, nebo právo veřejnosti na informace? Ovlivňuje míra zveřejňování dat rozvoj
vědecké práce?






M. Tomášek (NPÚ) – „ Proklaté informace…“
D. Novák (ARÚP) – Aktuální hlediska a trendy v přístupu k informacím a datům
J. Mařík (ARÚP) – Význam kulturního dědictví pro společnost podle evropské úmluvy z Faro
M. Bureš (ArcheoPro) – Zveřejňování informací – podmínka trvale udržitelného rozvoje oboru
M. Nechvíle (MK ČK) – Nakládání s informacemi v archeologii – pohled zvenčí

11.40–12.10
Přestávka na občerstvení (zajišťují pořadatelé)
(ARÚB) 12.10–13.40

BLOK 2 (moderuje Jan Klápště): Jaký způsob ochrany archeologických lokalit je efektivnější –
utajení jejich polohy a obsahu, nebo naopak poskytnutí dat místním komunitám, vlastníkům
a správcům daného území, policii, orgánům státní správy atd.?





E. Neustupný (ARÚP-KAR FF ZČU) – Archeologická teorie a památky
M. Gojda (ARÚP-KAR FF ZČU) – Data dálkového průzkumu a problematika jejich zveřejňování
F. Prekop (NPÚ Loket) – Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje
B. Komoróczy (ARÚB) – Ochrana utajením – práva veřejnosti – věda?

13.40–14.00
Přestávka na kávu
14.00–15.30

BLOK 3 (moderuje Martin Kuna): Jakým způsobem, v jaké míře, komu a za jakých podmínek
má být zpřístupňována terénní dokumentace archeologických výzkumů (nálezové zprávy,
příp. plány, fotografie, data atd.)? Je zveřejňování dokumentace účinným nástrojem veřejné
kontroly a může se pozitivně odrazit v kvalitě odborné archeologické práce?





M. Kuna (ARÚP) – Zveřejňování dokumentace archeologických výzkumů: důvody pro a proti
P. Baxa (PÚ SR Bratislava) – Archeologický výskum v systéme štátnej správy na Slovensku
J. Sawicki (ARÚP) – T. Cymbalak (NPÚ) – Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku
O. Lečbychová (ARÚB) – Z. Kosarová (ARÚB) – Zveřejňování archeologické dokumentace v evropských
zemích

15.30
 J. Mařík (ARÚP) – J.Podliska (NPÚ) – Zakončení kolokvia

