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Staroselci Evrope
Zgodovina Evropejcev je skozi celotno zgodovinsko obdobje, še posebno pa zadnjih 200 let,
podrejena takšnim in drugačnim interesom. Ti vzdržujejo stanje stroke v okvirih omejitev, ki
so jih sami postavili, s tem pa hote ali nehote, preprečujejo prodor drugačnih razlag in
pogledov na problematiko odprtih vprašanj ter ožajo priložnosti za spremembe, za razvoj in
napredek zgodovinske in jezikoslovne stroke.

Cilji
Omogočiti prodor resnice, vse do zakritih temeljev stare celine. V nasprotju s pričakovanji,
nova odkritja na področju zgodovine in jezikoslovja ne pripomorejo k spremembi
razmišljanja in še manj k spremembi ustaljenih vzorcev delovanja. Namen projekta Izvor
Evropejcev je preko bremen evropske zgodovinske in politične dediščine vzpostaviti širino
raziskovanja, odkrivanje neznanih, prikritih in zamolčanih sledi o zapostavljenih
praprebivalcih Evrope, ki v senci sodobnih nacij in jezikov, čakajo na pričevanje resnice.
Spodbujanje s stranpotmi neobremenjenega, izvirnega raziskovanja, preučevanja primarnih
virov ter odkrivanje in objavo ponaredkov, za boljše razumevanje in poznavanje širine
evropskega zgodovinskega dogajanja v bližnji in daljni preteklosti. Organiziranje mednarodne
mreže raziskovalcev, povezanih v enovito družbo za spodbujanje, usmerjanje in za bratsko
pomoč pri izvajanju kakovostnih raziskav temelječih na medstrokovnih primerjavah ter skrb
za medsebojno izmenjavo podatkov in idej. Organiziranje letne mednarodne konference in
drugih srečanj, objava informacij, brošur in tisk knjig ter nastop v medijih za seznanjanje
strokovne in širše laične javnosti o novih spoznanjih s področja zgodovine, jezikoslovja in
drugih strok, ki lahko pripomorejo k širini, razvoju in napredku družbe.

Teme raziskovanja
Konferenca je namenjena odkrivanju jezikovnih, kulturnih in drugih podatkov o staroselcih
Evrope, s poudarkom na Slovenih, od pradavnine do srednjega veka. Za pojasnitev povezav in
razumevanje širšega zgodovinskega dogajanja, se raziskave lahko izjemoma nanašajo na
obdobje do sredine 19. stoletja. Jedro raziskovanja predstavljajo arheološki in pisni viri,
etimologija, toponimi, jezikoslovne in genetske sledi, verovanja, legende, običaji in drugi
podatki, ki osvetljujejo življenje, delo, materialno kulturo, verovanja in jezik evropskih
staroselcev skozi različna zgodovinska obdobja.

Prijave na konferenco
Vse, ki bi radi predstavili prispevke vabimo, da nam pošljejo prijavo na konferenco in
povzetke prispevkov najpozneje do 15. decembra 2017. Obvestilo o uvrstitvi recenziranih
povzetkov na program konference bodo avtorji prejeli do 31. decembra 2017 z začasnim
programom konference. Popolno preliminarno besedilo prispevka pošljite do 15. februarja
2018. O dokončni uvrstitvi prispevkov za konferenco bo odločal programski odbor, o čemer
bodo avtorji obveščeni do 15. aprila 2018. Na konferenci bodo udeleženci prejeli povzetke
prispevkov. Konferenca bo potekala v slovenščini in angleščini.

Zbornik konference
Recenzirani prispevki bodo natisnjeni v zborniku konference. Rok za oddajo dokončnih
čistopisov prispevkov v obliki primerni za tisk je 30. junij 2018. Zbornik bodo udeleženci
dobili naknadno po pošti.

Stiki
Zbiranje prispevkov in informacije:
conf@korenine.si
g. Marko Hrovat
Karanatanska 20
SI-1230 Domžale
Slovenija
tel.: +386 1 722 0770
hrovatm@yahoo.com
Pomembnejše informacije in obvestila bodo objavljena na spletni strani projekta Korenine
Slovenov in Evropejcev: www.korenine.si kot tudi na: www.zgodovina.eu in
www.veneti.info.

Odbori
Programski in organizacijski odbor:
Marko Hrovat, predsednik

Mednarodni programski odbor:
prof. dr. Anton Mavretič, ZDA
g. Peter Jandáček, ZDA
g. Pavel Serafimov, Nizozemska
g. Giancarlo Tomezzoli, Italija, Nemčija
Marko Hrovat

Navodila za prijavo in oblikovanje prispevka
Navodila za oblikovanje prispevka so v prilogi 1.
Podrobnejši podatki o konferenci so v prilogi 2.

