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Т е м а:

“У ЦАРА ТРАЈАНА НАЈВЕЋА
ЋУПРИЈА“
– ПРИЧА О ТРАЈАНОВОМ МОСТУ –
Предавач: Гордана Каровић, подводни археолог, магистар археологије, музејски саветник у Музеју науке и технике у
Београду.
Римски император Марко Улпије Трајан владао је од 98-117. г.н.е. У његово време Римска империја је достигла највећу
територијалну распрострањеност: према процени историчара имала је око 70 милиона становника. Када је, са 45 година
Трајан дошао на власт, већ је имао велико, значајно и успешно искуство у војној каријери и у управљању провинцијама.
У дубини душе војник, велики део живота је провео у ратовању, посвећујући посебну пажњу проблемима две најважније
границе - на Дунаву и на Еуфрату. Прва је била важнија због јачања организоване Дачке државе у другој половини 1.
века н.е. Припреме за ратове током којих је Дачка држава покорена и коначно претворена у римску провинцију Дакију
106. године, биле су веома озбиљне и опсежне. На територији Србије, на ђердапском делу римске утврђене границе лимеса, ове припреме су оставиле траг у виду изузетних споменика римског архитектонског и градитељског умећа. Једно
од њих је и ремек дело римског грађевинарства и архитектуре, чудо античког света - Трајанов и Аполодоров зидани мост
подигнутог преко Дунава за само две године, у периоду примирја између два дачка рата.
У оквиру предавања биће речи о градитељским активностима Трајанових инжењера и војске на римској дунавској
утврђеној граници, са посебним акцентом на изградњи и значају Трајановог моста, његовом трајању и истраживању
његових остатака све до данашњих дана. Биће приказан и документарни филм „Трајанов мост - 19 векова касније“,
аутора Ђорђа Ковјанића и Гордане Каровић, настао током подводних археолошких истраживања обављених 2003.
године на остацима моста, категорисаног као споменик од изузетног значаја за Републику Србију.
Гордана Каровић, подводни археолог, магистар археологије, музејски
саветник, конзерватор подводних археолошких налаза, један од оснивача и
председник удружења Aqua et Archaeologia. Све је почело од њеног тајног
зачина – љубави према роњењу, а наставило се истраживањима римског
бродолома на Мљету, затим у водама Саве око Сремске Митровице, Римском
бунару на Калемегдану у Београду и Великом ратном бунару
Петроварадинске тврђаве. Преко луке античког града Цезареја Маритима у
Израелу, финских вода Балтичког мора, археолошких налазишта на
црногорском делу Јадранског мора, до руководиоца подводних археолошких
истраживања остатака Трајановог моста на Дунаву и помоћника директора за
теренска истраживања у античком Херсонесу на Криму, Украјина, у екипи
Тексас А&М Универзитета из Остина, САД. Гордана Каровић тренутно ради у
Музеју науке и технике у Београду као кустос Збирке речног бродарства.
Њене публиковане радове можете погледати на сајтовима Academia.edu i Research Gate.

Уз излагање гђе Гордане Каровић и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору!
Резервишите ПЕТАК, 15. март 2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!
Информације и резервације на телефон 011/7619298 ili 011/7612957.

