Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu
Instytutu Archeologii UAM
zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskich warsztatach

WIERCENIA UDAROWE W ARCHEOLOGII.
TEORETYCZNE ASPEKTY METODY
I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
Zajęcia prowadzić będą

Prof. Georgios Syrides oraz Prof. Konstantinos Vouvalides
(Wydział Geografii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach)

Warsztaty odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2018 roku w budynku
Wydziału Historycznego UAM, ul. Umultowska 89d

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim

Ilość miejsc ograniczona
Zgłoszenia: cezary.bahyrycz@gmail.com

Szanowni Paostwo,

Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Archeologii UAM, ma przyjemnośd
poinformowad, że w dniach 19-20 czerwca 2018 roku organizowane będą warsztaty poświęcone
wierceniom udarowym (vibra-coring) w archeologii w celu pozyskiwania rdzeni geologicznych o
nienaruszonej strukturze osadów. Wydarzenie odbędzie się na terenie Kampusu UAM Morasko przy
ulicy Umultowskiej 89d w Poznaniu.
Dwudniowe zajęcia prowadzid będą Prof. Georgios Syrides oraz Prof. Konstatntinos Vouvalides z
Wydziału Geografii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, z kolei koordynatorem ze strony UAM
jest Dr Jakub Niebieszczański.
Uczestnictwo w kursie obejmuje udział w jednym z dwóch dni warsztatów, lub w obu.
W pierwszym dniu (19 czerwca) odbędzie się seminarium omawiające najważniejsze teoretyczne
aspekty zastosowania wierceo udarowych w archeologii. Zostanie również przeprowadzona
demonstracji procedury badawczej z zastosowaniem sondy udarowej RKS - Atlas Copco.
Drugiego dnia (20 czerwca) przewidywane jest pobranie rdzeni geologicznych w ramach badania
skutków impaktu meteorytów żelaznych w nieskonsolidowane osady, nieopodal Rezerwatu Meteoryt
Morasko (ok. 2 km od Wydziału Historycznego UAM), we współpracy z Prof. Witoldem Szczucioskim
oraz Prof. Mirosławem Makohonienko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję prześledzenia całej procedury badawczej wykonania
wierceo i pozyskania rdzeni.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, noclegów i uczestnictwa w warsztatach. Obowiązuje
rejestracja udziału w wydarzeniu - ilośd miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach
decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, prosimy o wybór odpowiedniego stroju ze względu na
aktywności terenowe.
Zapisów można dokonad przesyłając swoje zgłoszenie na adres mailowy: cezary.bahyrycz@gmail.com

