Archeologie na dosah
Jak psát na popularizační
archeologický web?

Jak psát popularizační články?
• Základem je snažit se vcítit do laického čtenáře. Zkuste si představit, že se
s archeologií setkáváte prvně. Volte slova tak, aby Váš článek nebyl plný
odborných termínů, ale také aby téma nebylo příliš zjednodušeno.
Termíny vybírejte s rozumem a vysvětlujte je. Důraz klaďte na celkový
obsah a sdělení, čtenář nepotřebuje znát čísla, počet a rozměry všech
objektů na lokalitě, ani všechny fáze štítarské kultury. Zajímá ho, co
archeologové z těchto informací vyvodili a co to může dát jemu.

• Pište poutavě! Nebojte se literárních prostředků, jako jsou metafory či
líčení, ale nebulvarizujte. Váš článek vždy musí obsahovat správná
odborná fakta, žádné zkreslené informace. Pokuste se vyzdvihnout ty
nejzajímavější informace a vlastními slovy je interpretovat. Myslete ale na
to, že píšete pro stejně vzdělané lidi, jako jste Vy sami, jen s jiným
oborovým zaměřením. Vaším čtenářem může být například jaderný fyzik či
doktor medicíny, kteří mají archeologii jako koníčka. Přistupujte tedy ke
čtenáři s úctou a chutí předat jim něco ze svého archeologického vzdělání.

Tipy na archelogické výlety
•

trasa po několika zajímavých lokalitách – hradiště, mohyly, jeskyně, muzeum, archeoskanzen, místo
spojené s nějakým archeologem (rodiště, pamětní deska), tvrz, hrad, klášter, …lze spojit i s
přírodními či technickými památkami, etnografickými skanzeny, atd.

•

stručně popsat lokalitu a její archeologickou minulost (i proběhlé výzkumy)

•

poloha lokality, cesta a způsob dopravy, délka a trvání trasy

•

co lze na lokalitě spatřit, zajímavosti, atmosféra

•

proč stojí za návštěvu

•

praktické info – možnosti občerstvení, u delších výletů možnost noclehu

•

mapa s vyznačenou trasou

•

vyhledat doporučenou literaturu k dané lokalitě

•

rozsah textu max. 2 normostrany

•

fotodokumentace – cca 10 fotografií

Výzkumy
•

nejvýznamnější a nejrozsáhlejší výzkumy v České republice

•

kdy a kdo objevil lokalitu, kdy a kým byla zkoumána

•

metody výzkumu, průběh výzkumu

•

nejvýznamnější nálezy, interpretace, datace

•

obrázky, fotografie (celkem max. 15)

•

jak vypadá lokalita dnes

•

publikace výzkumu, internetové odkazy

•

rozsah textu max. 2 normostrany
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