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Стара црква Св. Ђорђа (Руновића) у Призрену је мања капела која се налази поред веће Саборне цркве Св.
Ђорђа (КСО 04). Објекат је био тешко оштећен пожаром и пљачком у марту 2004. Оловни кровни покривач је
украден и потом у два наврата 2005. и 2006. год, да би потом био замењен новим.
Године 2005. на објекту је обављена заштитна интервенција са циљем да се спречи погоршање и смање
даља оштећења све док није обновљен у току 2006.
У тој фази је донешена одлука да се привремено одложе радови на поду због археолошких разлога. У току
септембра 2007. обављена су пробна ископавања са циљем да се предложи и договори археолошка
стратегија на објекту, која ће бити коришћена приликом одређивања нивоа пода унутар цркве и плочника око
објекта, што је предвиђено да буде урађено у току 2008. године.
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Археолошко истраживање старе цркве Св.
Ђорђа је обављено у септембру 2007. године.
Истраживања су вршена у складу са
археолошком стратегиојом одобреном од
стране Завода за заштиту споменика културе
Србије, а обавили су их КСО археолози из ЗЗС
у Лепосавићу и Призрену као и стручњак из
Међународног одбора експерата (МОЕ).

Пробни ров код спољашњег зида

Пробне сонде су ископаване на три различита
места: уз спољашњи зид, у броду и олтару.
Спољашња сонда је открила дубину зидова и
темеља. Такође је открила постојање остатака
ранијег трећег брода цркве. Истраживање ће
бити искоришћено као основа за пројекат
уређења простора око цркве. Другом сондом у
броду нису откривени никакви остаци, иако се
очекивало да ће се пронаћи старији под.
Тренутни под је танак бетонски слој. Трећа
сонда у пределу олтара је након померања
једне од камених плоча пажљиво ископавана.
Више фрагмената керамике и новчића су
археолози похранили на сигурном, пре него
што КСО донесе коначно решење.
Археолошко истраживање је искоришћено да се
установе принципи археолошке стратегије на
објекту и утицаће на пројекат уређења и на
поплочавање пода за који се очекује да буде
урађен у току 2008.

Пронађени археолошки фрагменти у цркви

