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Slovani, naša dediščina 
28. – 30. september 2016

Kranj, Slovenija

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, pod pokroviteljstvom 
občin Preddvor, Kranj in Bled septembra 2016 organizirajo mednarodni simpozij o dediščini Slovanov. S tem 
želimo spodbuditi mednarodno razpravo in primerjavo stanja raziskav in novih dognanj o zgodnjesrednjeveški 
slovanski dediščini na prostoru nekdanje Karniole, Karantanije, Veliko Moravske ter starohrvaške države.

Cilj simpozija je skupna obravnava zgodnjesrednjeveške zgodovine, nesnovne in materialne kulture Slovanov 
na območju srednje in južne Evrope ter spodbujanje interesa za dediščino Slovanov, ne samo v stroki, temveč 
tudi v širši javnosti. Posebno pozornost posvečamo tudi oblikovanju razvojne politike, predvsem upravljanju 
te dediščine in njenemu vključevanju v naš čas in prostor. 

Poudarek simpozija je na interdisciplinarnem pristopu, zato vljudno vabimo strokovnjake z različnih 
področij k aktivnemu sodelovanju s prispevki v obliki referatov in plakatov!

Prispevki se lahko nanašajo na katero od naslednjih tem:
●  Politične, družbene in gospodarske strukture 
●  Verovanja, obredi in običaji 
●  Poselitev, organizacija prostora in stavbarstvo (slovanske naselbine)
●  Obrt in umetnost 
●  Percepcija in recepcija dediščine 
●  Varstvo, ohranjanje, prezentacija in promocija dediščine 
●  Nedavne arheološke raziskave ali revizije in projekti v teku 

Častni odbor:
Marjan Zadnikar, župan Občine Preddvor
Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj
Janez Fajfar, župan Občine Bled

Lokacija: Kranj

Časovni okvir: 28.–30. september 2016

Program:
1. dan

●  registracija
●  predavanja in plakati

2. dan
●  predavanja
●  ogled Kranja

3. dan
●  strokovna ekskurzija na Bled in v Preddvor 
     z zaključnim kosilom

Natančnejši program simpozija bo objavljen naknadno.

Bronasti uhan, slovansko 
grobišče v Doslovčah. © ZVKDS



Poznoantično in slovansko naselje Gradišče nad Bašljem pri Preddvoru, lidar posnetek © ZVKDS, Dimitrij Mlekuž.
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Uradna jezika simpozija: slovenski in angleški.

Udeležba na simpoziju je brezplačna.

Za aktivne udeležence sta strokovna ekskurzija in zaključno kosilo brezplačna.
Za slušatelje so predvidena doplačila;
zaključno kosilo: 8 €, za študente 4 €.
ekskurzija: 6 €, za študente 3 €.

Prijava:
Rok prijave za predavanja in plakate je 9. maj 2016.
Rok prijave za slušatelje je 10. september 2016.

Predvidena velikost plakata (pokončna postavitev) je 70 × 100 cm. 

Prijavo in povzetek za predavanje in/ali plakat (priloženi obrazec) pošljite na elektronski naslov:

slavs.symposium@zvkds.si

Kontakti:
Objava in novosti na spletni strani: www.zvkds.si
Informacije: slavs.symposium@zvkds.si

Pozdravljeni in se vidimo v Kranju!

Organizacijski odbor: 
Miloš Ekar, vodja območne enote Kranj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Katharina Zanier, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Judita Lux, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Benjamin Štular, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
 


