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Poznaj odkrywców średniowiecznej historii

Gośćmi Regionalnej Pracowni Digitalizacji będą dr Piotr A. Nowakowski kierownik międzynarodowych badań archeologicznych na Polach
Grunwaldu oraz dr Marek F. Jagodziński – odkrywca i badacz osady
Truso, autor ponad 100 artykułów naukowych oraz trzech książek.
- W Światowidzie odbędą się trzy spotkania adresowane do pasjonatów
średniowiecznej historii – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik
Regionalnej Pracowni Digitalizacji. - To wyjątkowa okazja do konfrontacji
swoich wyobrażeń o archeologii z rzeczywistością oraz przekonania się,
jak wiele śladów po średniowieczu pozostało w naszym regionie.
Na spotkaniach zaprezentowane zostaną krótkie filmy, które zostały
przygotowane w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wikińska osada Truso i Bitwa pod
Grunwaldem - średniowieczne historie w wirtualnym świecie”, a
zaproszeni eksperci będą się musieli zmierzyć z pytaniami
prowadzącego oraz publiczności i opowiedzieć o tym, czy praca
archeologa przypomina przygody Indiany Jonesa.
Organizatorem spotkania jest Regionalna Pracownia Digitalizacji, która
w ostatnim czasie zdigitalizowała 150 obiektów z dwóch regionalnych
muzeów – w Elblągu i Stębarku. Na stronie cyfrowewm.pl można
oglądać zdjęcia oraz animacje 3D najcenniejszych eksponatów
dotyczących osady Truso i Bitwy pod Grunwaldem.
Wszystkie spotkania odbędą się w Sali Kameralnej Kina Światowid,
wstęp wolny.
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Program spotkań:
19 stycznia 2017 (czwartek)
11.00 – prezentacja filmów dotyczących Bitwy pod Grunwaldem i
spotkanie z archeologiem dr Piotrem A. Nowakowskim z Muzeum Bitwy
pod Grunwaldem w Stębarku.
18.00 – prezentacja filmów i spotkanie z archeologami - dr. Piotrem A.
Nowakowskim i Markiem F. Jagodzińskim.
20 stycznia 2017 (piątek)
11.00 – prezentacja filmów dotyczących Truso i spotkanie z
archeologiem dr. Markiem F. Jagodzińskim z Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Elblągu.
Konserwacja i digitalizacja obiektów odbyła się w ramach projektu pn.
"Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem - średniowieczne
historie w wirtualnym świecie" dofinansowanym ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego".
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