
 
 

 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu 

oraz Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Komisja Archeologiczna 

 

Institute of Archaeology, University of Wrocław 

Ossoliński National Institute in Wrocław 

and the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch, Commission for Archaeology 

 

 

zapraszają na 

are pleased to invite you to 

 

Międzynarodową konferencję 

The International Conference 

 

NUMISMATICA CENTROEUROPAEA III 
 

 

Temat przewodni — The leading theme: 

Pokój Budziszyński 1018-2018 – Tysiąc lat Europy Środkowej 

The Peace of Budyšin, 1018-2018 – Thousand years of Central Europe 

 

17-20 września 2018, 17-20 September 2018 

Bystrzyca Kłodzka 

Hotel Abis, ul. Strażacka 28 

 

Problematyką konferencji jest szeroko pojęta numizmatyka środkowoeuropejska jako nauka: 

najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe, poczynając od starożytności grecko-rzymskiej 

(a zwłaszcza celtyckiej), a kończąc na XVIII wieku. 

 

The issue of the conference is widely understood Central European numismatics as a part of 

humanities: the latest discoveries and scientific achievements, from the Greek-Roman 

antiquity (especially the Celts) till the eighteenth century. 

 

Terminarz: 

 

Do 1 lipca — rejestracja referentów. 

Time schedule: 

 

By 1 July 2018: Registration of speakers. 



Do 1 sierpnia — nadsyłanie abstraktów. 

(Do 12 sierpnia zawiadomimy o 

przyjęciu referatu do programu 

konferencji). 

15 sierpnia — ogłoszenie programu 

konferencji. 

17-20 września — konferencja. 

 

By 1 August 2018: Collection of abstracts.  

(Participants will be informed about the 

qualification of their papers by 12 August 

2018). 

15 August 2018: the Conference programme 

will be announced. 

17-20 September 2018 — the Conference. 

Formularz do rejestracji uczestników 

znajduje się w załączniku, a także na stronie 

konferencji: 

nce3.archeo.uni.wroc.pl/pl/ 

 

Please find attached the participant 

registration form or download it at: 

nce3.archeo.uni.wroc.pl/pl/ 

 

Abstrakty prosimy wysyłać na adres email: 

nce3@archeo.uni.wroc.pl.  

 

Please send your abstract to: 

nce3@archeo.uni.wroc.pl 

Opłata konferencyjna: 

 

Wniesiona do 30 lipca: 

 

45 euro lub 190 zł - opłata pełna 

35 euro lub 150 zł - opłata ulgowa dla 

studentów i doktorantów 

 

Od 30 lipca do 5 września: 

 

55 euro lub 230 zł - opłata pełna 

45 euro lub 190 zł - opłata ulgowa dla 

studentów i doktorantów 

 

Opłata zawiera udział w wycieczce oraz w 

uroczystej kolacji 

 

A Conference fee: 

 

when paid by 30 July: 

 

45 EUR or 190 PLN - the regular fee 

35 EUR or 150 PLN - the reduced fee for 

Master’s and PhD students. 

 

When paid between 30 July and 5 

September: 

 

55 EUR or 230 PLN - the regular fee 

45 EUR or 190 PLN - the reduced fee for 

Master’s and PhD students 

 

The fee covers the participation in the trip 

and in the banquet 

 

Numery kont: 

 

1. Do płatności w złotych: 

 

97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 

 

2. Do płatności w euro: 

 

PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075 

 

Kod SWIFT: WBK PPL PP 

 

Tytuł przelewu: konferencja nr 

7003/2260/18, Imię Nazwisko (uczestnika; 

prosimy nie wpisywać tu niczego więcej) 

Bank accounts: 

1. For payments in PLN: 

 

97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 

 

2. For payments in EUR: 

 

PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075 

 

SWIFT code: WBK PPL PP 

 

Transfer description: konferencja nr 

7003/2260/18, Name Surname (of the 

Participant; please do not insert anything 

more here) 



 

Jeśli potrzebna jest faktura, prosimy o 

zaznaczenie tego faktu i dane wraz z adresem 

(jeśli dla instytucji, prosimy podać jej dane z 

numerem NIP) 

 

If an invoice is needed, please indicate this 

fact and write in your personal data with the 

address (if for a company, please provide its 

details including the tax identification 

number) 

 

Ważna zmiana: w celu rezerwacji noclegów 

prosimy kontaktować się z hotelem Abis:  

 

Recepcja hotelowa: +48 748 110 645; 

+48 509 141 493 (tel. komórkowy) 

email: rezerwacja@hotelabis.pl 

 

Prosimy zaznaczyć, że rezerwacji dokonuje 

Uczestnik Konferencji. 

The Important Change: to book an 

accomodation please contact the hotel:  

 

Hotel reception: +48 748 110 645; 

+48 509 141 493 (mobile phone) 

email: rezerwacja@hotelabis.pl 

 

Please do not miss to mention that you are 

the Conference Participant. 

 

 

 

Miejsce obrad i zakwaterowanie: Bystrzyca Kłodzka, hotel Abis, ul. Strażacka 28. 

 

Venue and accomodation: Bystrzyca Kłodzka, Abis hotel, 28, Strażacka Street  

 

 
 

 

Strona internetowa konferencji — The Conference website: 

 

nce3.archeo.uni.wroc.pl/pl/ 

email: nce3@archeo.uni.wroc.pl 

 

 

Międzynarodowy Komitet Naukowy — International Scientific Committee 

 



Dr hab. Jarosław Bodzek (Kraków) 

Dr hab. Mateusz Bogucki (Warszawa) 

Mgr. Marek Budaj, PhD. (Bratislava) 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche (Warszawa) 

Dr Adam Degler (Wrocław) 

Prof. Dr. Hubert Emmerig (Wien) 

Prof. Dr hab. Bogusław Gediga (Wrocław) 

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Brno) 

PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Praha) 

Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Wrocław) 

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Pardubice) 

 

Komitet organizacyjny — The organizing committee 

 

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, borys.paszkiewicz@gmail.com 

mgr Paweł Milejski, pawel.milejski90@gmail.com 

mgr Roksana Wawrzczak, rokswaw@gmail.com; tel. 0048 517 784 206 

 

Sponsorzy — Sponsors 

 

Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Województwo Dolnośląskie  

Warszawskie Centrum Numizmatyczne 

Poznański Dom Aukcyjny 

 

  
 

Dojazd 

Bystrzyca Kłodzka leży przy granicy polsko-czeskiej i jest dobrze skomunikowana zarówno z 

polskiej, jak z czeskiej strony. Ma bezpośrednie połączenia kolejowe z Wrocławiem (wielki 

węzeł dróg bitych i żelaznych oraz lotnisko międzynarodowe) i z Pardubicami (ważny węzeł 

drogowy i kolejowy oraz niewielkie lotnisko). 

 

Travel 

Bystrzyca Kłodzka is located near the Polish-Czech border and is well communicated both 

from the Polish and the Czech side. It has direct rail connections from Wrocław (the large 

road and rail junction as well as Copernicus International Airport) and Pardubice (an 

important road and rail junction as well as a small airport). 



 

Location 

Bystrzyca Kłodzka is a well preserved medieval town established in the thirteenth century and 

a present-day mountain resort. It is picturesquely situated on the Nysa Kłodzka river dividing 

the Middle and East Sudetes. Being originally Czech, from the fifteenth century Bystrzyca 

Kłodzka belonged to the Kłodzko County, a mountain district among Bohemia, Moravia and 

Silesia. There are many historical buildings in it, among others, a Gothic-Baroque parish 

church, city walls and a tower gate, as well as a series of Renaissance and Baroque dwelling 

houses. Nearby, other mountain resorts are situated, and Międzygórze is probably the loveliest 

of them.  

 

O Bystrzycy Kłodzkiej — about Bystrzyca Kłodzka: 
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/25/21/wydawnictwa-i-prezentacje.html 

Guide in English: 
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/694/orlica_en.pdf 

Przewodnik po polsku: 
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/692/orlica_pl.pdf 

Průvodce v češtině: 
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/703/orlica_cz.pdf 

Führer auf Deutsch: 
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/693/orlica_de.pdf 

 


