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Konference EAA 2014 v Instanbulu, Turecko.
Ve dnech 10. 9. – 14. 9. 2014 proběhla mezinárodní konference „20th Annual Meeting
of the European Association of Archaeologist“ (dále jen EAA), které se účastnili také
pracovníci Ústavu archeologie, FPF SU v Opavě (PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, PhD.;
Mgr. Andrea Hořínková; Mgr. Kateřina Papáková; Mgr. Petr Rataj; Bc. Jan Boček).
Již od svého vzniku je hlavní náplní konference především sdružovat řadu odborníků a
vědců z archeologie. Cílem EAA je podpořit komunikaci mezi jednotlivými odborníky a
institucemi z celého světa, které spojuje vědecká činnost zaměřující se nejen na problematiku
samotného archeologického bádání – správu archeologického dědictví, ale i na prezentaci
vědeckých výsledků v celosvětovém měřítku. Stejně jako v loňském roce i letos se sjeli
významní odborníci z celého světa, aby si předaly své zkušenosti v této oblasti.
Samotnému zahájení konference ještě předcházela tematická exkurze (9. 9. 2014) do
Kirklareli – „Neolithic Expedition Tour“. Město Kirklareli se nachází cca 240 km
severozápadně od Instanbulu a v jeho blízkosti či dokonce přímo na území města se nachází
mnoho památek z období neolitu – mladší doby kamenné a doby bronzové. První zastávkou
byla lokalita, na které se nacházejí velké mohyly z doby bronzové (Obr. 1). Poté jsme se
přesunuli na velkou pevnost, která byla využívána v období bulharsko-tureckých válek a nyní
je v majetku univerzity v Kirklareli (Obr. 2).

Obr. 1

Obr. 2
Následující zastávkou bylo muzeum v Kirklareli. Zde jsme mohli shlédnout artefakty,
které pocházejí z lokality v Kirklareli - velkého telového sídliště z období neolitu (Obr. 3, 4).
Posledním zastavením tedy bylo telové sídliště, které je v dnešní době archeoskanzenem, a na
kterém probíhají dodnes výzkumy a také studenti univerzity zde provádějí experimentální
archeologii (výroba pravěkého nářadí, stavba domů apod.) (Obr. 5, 6).

Obr. 3

Obr. 4 – plastika ženy vystavená v muzeu v Kirklareli, která se stala předlohou pro
hlavní banner konference.

Obr. 5

Obr. 6
Konference byla zahájena ve středu 10. 9. 2014 registrací účastníků (Obr. 7) a
samotnými přednáškovými cykly. Místo konání bylo na půdě Technické univerzity
v Istanbulu – v kampusu Taşkışla (fakulta architektury a fakulta strojního inženýrství) (Obr.
8).
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Obr. 8
V programu konference bylo opravdu z čeho vybírat. Bylo zde nabídnuto 6
přednáškových sekcí, které se ještě dělily do menších podsekcí. Celkově bylo během celé
konference odpřednášeno více než 2 500 prezentací a vystaveno cca 270 posterů. Účastníci
konference se sjeli do Istanbulu ze 76 zemí světa a tím bylo zaručeno, že každý účastník
konference si mohl vybrat oblast svého vědeckého zájmu nebo se i seznámit s novými
vědeckými poznatky.
Oficiální zahájení se pak konalo v podvečerních hodinách v hotelu Hilton, kde nás
uvítal prezident Evropské asociace archeologů Prof. Dr. Friedrich LÜTH a také ministr
kultury ÖMER Çelik (Obr. 9).

Obr. 9

Čtvrteční den probíhal v duchu přednášek, různých prezentací výzkumných zaměření
a prohlížení si vystavených posterů (Obr. 10, 11, 12).

Obr. 10 – přednáška Prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. z Archeologického ústavu AV ČR
v Praze.

Obr. 11 – prohlídka posterů.

Obr. 12 – prezentace výzkumného zaměření – podmořská archeologie v Bulharsku.

Páteční den probíhal opět v duchu přednášek a prohlížení si vystavených posterů (Obr.
13). Večer byla pro účastníky konference připravena „Annual party“, která se konala
v prostorách vlakového nádraží Orient Express (Obr. 14).

Obr. 13 – v přednáškovém sále.

Obr. 14 – „Annual party“ – Orient Express.
Poslední přednáškový den v sobotu jsme se opět účastnili přednáškových cyklů a také
jsme se zaměřili na shlédnutí zbývajících posterů, kterých bylo na této konferenci opravdu
velké množství (Obr. 15). V podvečer pro účastníky byl připraven koktejl a poté následovala
večeře na horní terase hotelu Bosphor. Celý večer byl doprovázen dobrým tureckým jídlem,
vínem a také hudbou a hlavně archeologickými tématy (Obr. 16).

Obr. 15

Obr. 16 – společenský večer s kolegy ze Švédska.
Na poslední oficiální konferenční den byly naplánovány jen tematické exkurze. Náš
kolektiv se zúčastnil poznávání Byzantských pokladů v Istanbulu. Během procházky po
starém městě jsme společně s průvodkyní prof. Zeynep Kuban, která se specializuje na
byzantské období, navštívili staré byzantské chrámy – Hagia Sophia (Obr. 17), podzemní
cisterny vybudované v 5. stol. n. l. (Obr. 18) a nebo také unikátní muzeum mozaiky (Obr. 19).

Obr. 17 – Hagia Sophia.

Obr. 18 – podzemní cisterny.

Obr. 19 – muzeum mozaiky.

Hlavní cílem účasti na konferenci EAA v Istanbulu bylo získávání nových
mezinárodních vědeckých kontaktů s výhledem na další spolupráci, rozšíření svých
vědeckých znalostí a také pozorování metodologických postupů v archeologii v jiných zemí.
Na závěr lze konstatovat, že všechny stanovené cíle se podařilo naplnit. S těmito nově
nabitími zkušenostmi bychom rádi dále pracovali a rozvíjeli je a to nejen při výuce
inovovaných předmětů.
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