23.–25. 8. 2019

2. LETNÍ ŠKOLA
NUMISMATIKY
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra historie, Na Hradě 5

Numismatika je dlouhodobě pěstovaným oborem především ze sběratelského hlediska. Pokud jde o numismatiku
vědeckou, zahrnující širší kontext peněžně historických vztahů, je zřejmé,
že se dnes potýká s nedostatkem mladých zájemců. Tato situace je mimo
jiné způsobena nedostatečnou pozorností, která je tomuto oboru věnována
na domácích univerzitách.

Pátek 23. 8. 2019

Sobota 24. 8. 2019

Neděle 25. 8. 2019

13.00–14.50
Prezentace účastníků v areálu
univerzity

9.00–12.45

9.00–12.45

Letní škola numismatiky je setkáním
odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace numismatiky,
a to v nejrůznějších aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk).

Mincovnictví 13. století na Moravě
(Mgr. D. Grossmannová, Ph.D.)

Za cílovou skupinu zájemců považujeme především studenty pomocných věd
historických, historie, archeologie, dějin
umění, ale např. i ekonomických oborů.
Akce je však určena také širší veřejnosti
– např. pracovníkům muzeí, pracovníkům památkové péče a všem zájemcům
o numismatiku.

15.00
Zahájení
15.15–17.30
Úvodní přednášky

Košický zlatý poklad
(Mgr. M. Budaj, Ph.D.)
90. výročí ČNS Olomouc –
prezentace komorní výstavy medailí
(Ing. Josef Moša, CSc.)
19.00
Společenský večer v areálu univerzity
a posezení v restauraci

Poplatky: studenti 600 Kč, ostatní 1200 Kč.
Možnost ubytování na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého
v Olomouci (ve dvoulůžkových pokojích je cena 360,- Kč/noc).

Semináře

9.00–9.45	
Mince jako prostředek
politické propagandy
za římské republiky
(Mgr. L. Vacinová)
10.00–10.45	
Nejstarší moravské
raně středověké mince
(Ing. J. Videman)
11.00–11.45	
Keltské mince
z oppida Třísov
(PhDr. J. Militký, Ph.D.)
12.00–12.45	
Počátky ražby
brakteátů v Evropě
(Mgr. P. Schneider)
14.30–17.00
Exkurze – Klášter Hradisko u Olomouce
(komentovaná prohlídka interiéru
a exteriéru národní kulturní památky)
19.00
Společenský večer – raut v areálu
univerzity

Semináře

9.00–9.45	
Nizozemské mincovnictví
2. poloviny 16. století
(PhDr. F. Hradil)
10.00–10.45	
Poklad z Frýdlantu
(Mgr. J. John, Ph.D.)
11.00–11.45	
Jednotlivé nálezy mincí
z hradiště Vraclav a jejich
přínos k poznání nejen
peněžního oběhu ve
středověku a novověku
(Mgr. K. Smíšek)
12.00–12.45	
Jak určovat antické
mince – cvičení
s materiálem
(Mgr. B. Stoklas)

Za organizační tým:
Jiří Militký, Filip Hradil
Přihlášky a ubytování na VŠ kolejích
vyřizuje Branka Čačkovićová.
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz
Tel.: 585 633 654

