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MIęDZYNaRODOwE SYMPOZJuM w STuLECIE uKaZaNIa  
SIę KaTaLOGu ZabYTKÓw ERICHa bLuME w 1915 R. 

„CuLTuRE CONCEPTS aND DESIGNED CuLTuRES. SYSTEMaTIC 
REGISTRaTION Of aRCHaEOLOGICaL fINDS Of THE IRON aGE 

fROM CENTRaL aND NORHERN EuROPE. POTENTIaL aND LIMITS”,  
POZNań-PuSZCZYKOwO 6-9 MaJa 2015 R.

W dniach 6-9 maja br. pod patronatem JM Rektora UAM prof. dr. hab. Broni-
sława Marciniaka odbyła się międzynarodowa konferencja archeologiczna Culture 
concepts and designed cultures. Systematic registration of archaeological finds 
of the Iron age from Central and Norhern Europe. Potential and limits. In-
ternational colloquium on the occasion of the 100th anniversary of the find 
catalogue of Erich blume published in 1915. Zorganizowana została przez Ka-
tedrę Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Prahi-
storii Powszechnej Epoki Żelaza Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

W obradach sympozjum wzięło udział 41 naukowców z Austrii, Czech, Danii, 
Hiszpanii, Mołdawii, Niemiec i Polski. Jego uroczyste rozpoczęcie w dniu 6 maja 
miało miejsce w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM. Konferencję otworzył 
Prodziekan Wydziału Historycznego dr hab. Rafał Witkowski wraz z wicedyrekto-
rem Instytutu Prahistorii UAM dr. hab. Włodzimierzem Rączkowskim – prof. UAM. 
W ramach wykładu inauguracyjnego zebrani mieli okazję wysłuchać wystąpienia 
dr. Andrzeja Prinke, Erich blume (1884-1912) – the first professional archaeolo-
gist from Poznań/Posen, w którym przybliżył sylwetkę pierwszego profesjonalne-
go archeologa pracującego w Poznaniu, jakim był dr Erich Blume. Dalsze obrady 
konferencji toczyły się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Miej-
sce to wybrano nieprzypadkowo. Nie tylko walory ośrodka – bliskość Poznania 
i dobre skomunikowanie z miastem oraz malownicze położenie nad brzegiem War-
ty były decydującym aspektem wyboru takiej lokalizacji miejsca obrad. Podstawo-
wy wpływ właśnie na wybór Puszczykowa miał przede wszystkim fakt, iż to wła-
śnie tu, w roku 1912 w pobliżu dworca kolejowego, z ręki swej żony Evy Blume 
de domo Walther zginął Erich Blume.

W czasie dwudniowych obrad wygłoszonych zostało 25 półgodzinnych refera-
tów naukowych, którym towarzyszyły niezwykle merytoryczne dyskusje, kontynu-
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owane w trakcie wieczornych spotkań towarzyskich. W trakcie panelu posterowe-
go uczestnicy obrad mieli także okazję zapoznać się z plakatami zgłoszonymi na 
konferencję. Wystąpienia i postery prezentowane na konferencji miały niezwykle 
wysoki poziom merytoryczny, wnosząc – co wielokroć podkreślano w trakcie ob-
rad – w pełni nowe aspekty do studiów nad problematyką młodszego okresu przed-
rzymskiego, okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Europie Środkowej 
i Północnej. Stanowiły one niekiedy niekonwencjonalne spojrzenia na dotychczas 
funkcjonujący obraz tejże epoki w literaturze naukowej. Treść ich zdecydowała 
tym samym o niezwykle cennej wiedzy dla trwającej aktualnie dyskusji naukowej 
nad epoką omawianą w trakcie obrad. Opinia ta zaważyła niewątpliwie na jedno-
głośnej decyzji uczestników spotkania o konieczności szybkiego wydania drukiem 
materiałów pokonferencyjnych. Podniosły się także głosy, iż rozpoczęte tutaj dys-
kusje należałoby kontynuować w podobnej formule sympozjum naukowego, a tym 
samym uczynić tegoroczne spotkanie zalążkiem cyklicznych spotkań archeologów 
zajmujących się problematyką ostatnich dwóch wieków starej i pierwszych pięciu 
wieków nowej ery w strefie środkowo- i północnoeuropejskiego Barbaricum.
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