Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z Brandenburgisches Landesamt
für Denkmalpflegeund Archäologisches Landesmuseum oraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach od 11.08.2019 do 8.03.2020 r. prezentować będzie wystawę
czasową „Słowianie połabscy”. Głównym celem wystawy będzie prezentacja kultury i historii Słowian
zamieszkujących obszary północno-wschodnich i wschodnich Niemiec do końca XII w.
Jednym z wydarzeń inspirowanych tą wystawą będzie konferencja naukowa poświęcona tematyce
historii i kultury wczesnośredniowiecznych Słowian połabskich, którą pragniemy zorganizować w
dniach 25 i 26 października 2019 r. w siedzibie muzeum w Gnieźnie. W imieniu komitetu organizacyjnego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej konferencji, której głównym celem
będzie dyskusja pomiędzy badaczami – z ośrodków polskich jak i niemieckich – z dziedzin archeologii,
historii, lingwistyki, czy antropologii kulturowej i religioznawstwa. Chcielibyśmy aby jej wynikiem było
określenie najważniejszych problemów badawczych związanych z interesująca nas problematyką,
oraz ukazanie wielości interpretacji i postaw naukowych z nią związanych. Ponadto będzie to wspaniała okazja do wymiany idei, doświadczeń a także prezentacji wyników najnowszych badań. Zagadnienia jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach konferencji to:
1. Słowianie połabscy w historiografii polskiej i niemieckiej.
2. Źródła archeologiczne
- osadnictwo i jego elementy (grody, osady, budownictwo drewniane, cmentarzyska);
- elity plemienne;
- kontakty handlowe (wymiana towarów; cyrkulacja kruszców; handel niewolnikami)
3. Religia przedchrześcijańska przez pryzmat źródeł historycznych i archeologicznych
- sanktuaria, świątynie, drewniana architektura sakralna;
- wyobrażenia bóstw;
- obrzędowość
4. Słowianie połabscy na tle chrześcijańskiej Europy. Perspektywa historyczna i archeologiczna
- relacje z Państwem Karolingów;
- z Świętym Cesarstwem Rzymskim;
- z państwem Piastów;
- z państwem wielkomorawskim i czeskim
- próby chrystianizacji Słowian połabskich.
5. Słowianie w badaniach językoznawczych

Informacje organizacyjne:
Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Paweł Szczepanik – Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz Kaczmarek – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Miejsce konferencji: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
Termin: 25-26.10.2019 r.
Termin nadsyłania abstraktów (do 500 znaków): 30.05.2019 na adres:
lukasz.kaczmarek@muzeumgniezno.pl
pawelszczepanik@umk.pl
Języki: polski, angielski, niemiecki
Długość wystąpienia: do 25 min.
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszonych referatów
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul.
Kostrzewskiego 1.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konferencji ,
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w
Gnieźnie, w tym profilowaniu.
5) Przysługują Pani/Panu prawa:
a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych, przechowywało będzie Pani/Pana dane
osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 2, a po odbytej konferencji przez okres jednego miesiaca.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do udziału w konferencji.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym mona skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum – pokój „Kadry”
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