
Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity Brno

ve spolupráci s

Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha

si vás dovoluje pozvat na

XX. ročník konference Počítačová podpora v archeologii (… aneb konečně off-line)

In memoriam Evžen Neustupný

Boře�ce (Svobodná republika Kraví hora), 25. -27. 10. 2021

Hotel Kraví Hora, Boře�ce 510, Boře�ce

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

je neuvěřitelné, jak ten čas le�. Rok se sešel s rokem a nás čeká již dvacátý ročník všeobecně oblíbené
konference Počítačová podpora v archeologii. Tradičně se organizace tohoto jubilejního ročníku ujal
Ústav archeologie a muzeologie z Brna, který konferenci v roce 2002 založil.

XX. ročník je mimořádný v řadě ohledů. Na jednu stranu je spojen s radostnou nadějí na návrat
k běžným konferencí, na které jsme byli zvyklí a vždy se těšili, na druhou stranu i se vzpomínkou na
smutné období, které je snad již za námi a během něhož naše řady opus�li ctění kolegové a naši
přátelé. Mimořádnou ztrátou pro naši komunitu byl odchod jednoho z účastníků prvního ročníku
konference a vůdčího ducha teore�cké a počítačové archeologie u nás Evžena Neustupného.

Počítačová podpora v archeologii je příležitos� jak si tohoto mimořádného člověka připomenout
radostně a způsobem, který by se mu určitě líbil. Věnujeme mu jednu sekci naší konference, kterou
tema�cky zaměříme na propojení archeologické teorie a počítačové podpory. Kromě tohoto nosného
tématu očekáváme i příspěvky zaměřené na ostatní důležité oblas� archeologické metody a
informačních technologii. Srdečně zváni jsou i zástupci příbuzných vědeckých oborů.

XX. ročník Počítačové podpory v archeologii si zaslouží speciální prostředí. Rozhodli jsme se ho proto
uspořádat v zahraničí, a to na území Svobodné republiky Kraví hora (www.republikakravihora.cz).
Prosíme proto, abyste si nezapomněli své pasy, a to zvláště kolegové a kolegyně z Prahy. Na území
republiky je přísně zakázán vstup abs�nentům, pokud neprokáží, že dokáží být zábavní i bez sklenky
opojného moravského moku. Kapacity hotelu (www.kravihora.cz) jsou omezené, závazně se proto
přihlašujete co nejdříve. Na koho nezbyde místo v hotelovém komplexu pod vinicemi, bude ubytován
v kravíně (www.hotelmodrehory.cz).

Těšíme na Vás (… konečně off-line)!

Organizátoři

We are going to off-line!


