Regulamin konkursu Archeoszkoła – spotkania z przeszłością
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2013/2014 roku.

Organizatorem konkursu jest Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą w
Szczecinie, ul. Krakowska 71-79.
Głównym celem konkursu jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności
uczniów z zakresu archeologii oraz do kształtowania i umacniania świadomości potrzeby
ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Komitet Konkursu ARCHEOszkoła – Spotkania z przeszłością
zostaje powołany przez Kierownika Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Siedzibą Komitetu jest:
Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
W skład Komitetu Głównego wchodzą nauczyciele akademiccy i doktoranci, specjaliści
z zakresu tematyki Konkursu.
Skład Komitetu Konkursu ARCHEOszkoła – Spotkania z przeszłością
Przewodniczący: Prof. dr hab. Marian Rębkowski, archeolog, Uniwersytet Szczeciński.
Członkowie: Dr Grzegorz Kiarszys (archeolog, Uniwersytet Szczeciński), Dr Agnieszka
Matuszewska (archeolog, Uniwersytet Szczeciński), Mgr Michał Adamczyk (doktorant,
Uniwersytet Szczeciński).
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowani archeologią.
Organizacja Konkursu
Konkurs składa się z 2 etapów

Etap I
Uczniowie uczestniczą w 5 zajęciach edukacyjnych, które odbędą się na terenie Wydziału
Humanistycznego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.
Wykłady zostaną
poprowadzone przez pracowników i doktorantów Katedry Archeologii.
Harmonogram wykładów:
Termin
4 grudnia 2013
7 stycznia 2014

4 lutego 2014

6 marca 2014
2 kwietnia 2014

Temat
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Budownictwo od czasów najdawniejszych
Próżność czy manifestacja, czyli czemu mogła
służyć moda w dawnych czasach? (ozdoby,
stroje, itp.)
„Jadło określa świadomość” (H. G. Wells).
Słowo o kuchni naszych przodków. (szczątki
roślin, zwierząt, wyposażenie kuchni itp.)
Wojna i pokój - systemy obronne i uzbrojenie
w przeszłości
Kultura duchowa w świetle archeologii (tu
elementy kultu, świątynie, symbolika, obrządek
pogrzebowy)

Prowadzący
Dr Przemysław
Krajewski
Mgr Marta Chmiel

Dr Agnieszka
Matuszewska
Mgr Michał Adamczyk
Dr Grzegorz Kiarszys

Jednocześnie organizatorzy zastrzegają możliwość ewentualnej, drobnej korekty daty
poszczególnych wykładów, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Katedry
Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego (www.archeo.univ.szczecin.pl). Krótkie opisy
każdego z nich zostaną również zamieszczone na stronie internetowej. Prosimy o
wcześniejsze potwierdzenie chęci uczestnictwa w konkursie drogą mailową ponieważ liczba
miejsc jest ograniczona.

Etap II
W ramach II etapu uczniowie przygotowują prace pisemne na jeden z 2 podanych tematów
badawczych zaproponowanych przez Komitet Główny i opublikowanych na stronie
internetowej w terminie przewidzianym w Terminarzu.

Wymogi formalne i merytoryczne pracy
Praca powinna spełniać następujące wymogi merytoryczne:
a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury archeologiczne (pod pojęciem lektury
rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism
archeologicznych i popularnonaukowych);

b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji,
analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny
problemu;
c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość podstawowych kategorii
źródeł archeologicznych, kolejnych epok i okresów w dziejach ziem polskich oraz
zjawisk będących przedmiotem refleksji archeologii.
Praca pisemna musi spełniać następujące wymogi formalne:
a) objętość do 15 stron (nie licząc strony tytułowej) znormalizowanego wydruku
komputerowego (maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12,
interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm),
b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii
umieszczonej na dodatkowej stronie,
c) dopuszcza się zamieszczenie rycin i fotografii wraz z podaniem stosownego źródła.
Prace pisemne przyjmowane są przez Komitet Główny, który akceptuje je pod względem
formalnym i koduje według wybranego przez siebie sposobu. Prace niespełniające wymogów
formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.
Prace należy wysłać na adres kontaktowy z dopiskiem konkurs ARCHEOszkoła – Spotkania z
przeszłością lub plik w formacie .doc, .docx, .pdf na adres mailowy:
Termin składania prac upływa 15 maja 2013 r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej Katedry
Archeologii w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania prac.
Nagrody
I miejsce: udział w badaniach terenowych jednego z pracowników Katedry Archeologii US
oraz nagroda książkowa
II i III miejsce: nagrody książkowe
KONTAKT
Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński
Ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
archeo@univ.szczecin.pl
agnieszkamatuszewska1@wp.p

