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Szanowni Państwo

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – Oddział Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie, organizuje w dniach 18 i 19 października br. międzynarodową konferencję pod
tytułem: Skanseny Archeologiczne. Rekonstrukcje i odtwórstwo – rzeczywistość czy fikcja?
Ma ona na celu zaprezentowanie, omówienie i podsumowanie różnorodnych kwestii
związanych z budową i funkcjonowaniem skansenów archeologicznych oraz różnorodnych
problemów dotyczących rekonstrukcji pradziejowych i wczesnośredniowiecznych budowli
oraz odtwórstwa.
Kilka ostatnich dekad to czas gwałtownego rozwoju skansenów archeologicznych w Europie
oraz związanego z nimi ruchu odtwórczego. W okresie tym nie tylko powstało wiele obiektów
tego typu, ale wypracowane zostały również kanony ich budowy. Trzeba też zauważyć, że
ten budowlany boom był odpowiedzią na rosnące zainteresowanie poznawaniem
najstarszych dziejów człowieka w sposób odmienny od tego co były w stanie zaoferować
tradycyjne muzea archeologiczne (in-door).
Jednak ten sukces niesie ze sobą pewne zagrożenia, które wynikają między innymi z tego,
że wizja jak mają wyglądać skanseny archeologiczne opiera się z jednej strony na badaniach
archeologicznych, a z drugiej na ustaleniach archeologii eksperymentalnej. Powszechnie
wiadomo, że obraz kultury społeczeństw pradziejowych i wczesnohistorycznych, który
można zrekonstruować na podstawie badań archeologicznych jest ograniczony, a mimo to
ze względu na zapotrzebowanie zwiedzających twórcy skansenów starają się go przedstawić
w sposób możliwie najpełniejszy.
Rodzi się więc pytanie czy wizja historii z jaką masowy odbiorca styka się w skansenach
archeologicznych jest zgodna z rzeczywistością czy też jest fikcją stworzoną na podstawie
projekcji w przeszłość naszej wiedzy o współczesnych nam społeczeństwach opisywanych
przez etnografię, czy też zmaterializowaniem się stereotypów o społeczeństwach
pradziejowych.
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, miejsce odbywania się konferencji,
leży koło Jasła w Województwie Podkarpackim, w południowo-wschodniej Polsce. Obiekt ten
jest wyjątkowym miejscem na mapie archeologicznej Centralnej Europy. Prowadzone na
monumentalnym grodzisku w Trzcinicy badania wykopaliskowe ujawniły, że w miejscu tym
funkcjonowały grody obronne w epoce brązu (2100 - 1350 BC), oraz w okresie wczesnego
średniowiecza (780 -1030 AD). Starsza faza związana była zarówno z osadnictwem ludności

episznurowej jak też kultury Otomani-Füzesabony, a młodsza z okresem plemiennym
i wczesnopaństwowym.
Ze względu na wyjątkowość odkryć na tym stanowisku, aby je chronić i propagować, w 2011
roku powstał Skansen Archeologiczny, który od razu stał się ważnym punktem na mapie
muzeów archeologicznych na wolnym powietrzu w Europie centralnej.

Organizatorem konferencji jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, którego Skansen
Archeologiczny w Trzcinicy jest Oddziałem. Muzeum znane jest z organizowania od wielu lat
konferencji poświęconych zarówno archeologii Karpat, jak też historii tego masywu
górskiego.
Liczymy też, że konferencja oprócz próby odpowiedzi na postawione w jej tytule pytania,
będzie pretekstem do spotkania się w gronie osób związanych z ruchem muzeów na wolnym
powietrzu oraz odtwórstwem i archeologia doświadczalną.
Informacje o warunkach udziału w konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie internetowej www.karpackatroja.pl
Na konferencję zapraszamy wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się problematyką
skansenów archeologicznych i odtwórstwem pradziejowym oraz wczesnośredniowiecznym.

