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Archiwum Państwowe w Modenie zostało laureatem XIII edycji nagrody „Średniowieczne
Włochy” w kategorii instytucje. Pokonało takich kandydatów jak Skansen Poggibonsi ( l'Archeo
dromo di Poggibonsi
), Archiwum Historyczne Krotony
(l'Archivio Storico di Crotone
), Festiwal Średniowieczny w Gubbio (
Festival del Medioevo di Gubbio
), Sieć Muzeów Wczesnego Średniowiecza w Lombardii (
Rete Museale Alto Medioevo in Lombardia
). Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Kulturalne Średniowieczne Włochy (
L'Associazione Culturale Italia Medievale
) dysponujące portalem oraz miesięcznikiem Średniowieczne Włochy (l’Italia medievale i
Medioevo). Trzynasta edycja nagrody przyciągnęła rekordową liczbę ponad 34 tys głosujących,
online lub porzez specjalny kupon w miesięczniku Medioevo.
Archiwum w Modenie sukces swój zawdzięcza prowadzonemu w latach 2015 – 2016 projektowi
zatytułowanemu „Bizantyńczycy i Longobardowie (Bizantini e Longobardi).

Autorką i koordynatorem projektu jest dyrektor Archiwum Państwowego w Modenie Pani
Patrizia Cremonini. Korzystając z dawnego przebiegu granicy pomiędzy wrogimi sobie
Bizantyjczykami i Longobardami poprzez obszar właściwości archiwum starano się ukazać
kartograficze aspekty dawnego konfliktu. W ramach projektu miały miejsce dwie wystawy i 35
wystąpień naukowych z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, kartografii, lingwistyki,
antropologii i biologii.
Na dzień 9 października 2016 r. przewidziano kulminacyjne działanie zatytułowane: „Powolny
czas Longobardów. Na przechadzce piechotą i na rowerze pomiędzy Modeńczykami i
Bolończykami, w sercu starożytnej granicy pomiędzy Longobardami i Bizantyjczykami, odległe
miejsca i ścieżki na których żyli nasi dalecy poprzednicy, aby delektować się rytmem
szczęśliwszego życia.” (Il tempo lento dei Longobardi. In cammino, a piedi e in bicicletta,
tra Modenese e Bolognese, nel cuore dell'antica frontiera tra Longobardi e Bizantini, lungo
luoghi e sentieri vissuti da nostri lontani predecessori, per riassaporare un ritmo di vita più
felice.) Na przewidzianym szklaku przewidziano zwiedzanie zabytków z przewodnikami
czekającymi na chetnych.
Wiecej:
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