Zapraszamy do zapoznania się z programem czwartej
ogólnopolskiej konferencji archeologicznej
„Polacy na Bliskim Wschodzie”
(23–25 maja 2019 r., Uniwersytet Warszawski)
Z przyjemnością przedstawiamy program i listę abstraktów referatów i posterów, z którymi będzie
się można zapoznać podczas kolejnej edycji konferencji poświęconej badaniom archeologicznym
na terenie szeroko pojętego Bliskiego Wschodu. Po nadesłaniu zgłoszeń musieliśmy zweryfikować
plany odnośnie zapowiedzianych sesji tematycznych, gdyż ogromna większość referatów
dotyczyła najnowszych wyników badań. Dlatego zdecydowaliśmy się na chronologiczne i
topograficzne zgrupowanie wystąpień, pozostawiając bez zmian sesje na temat bioarcheologii i
prezentacji dziedzictwa.
Ponadto odbędzie się panel poświęcony archeologii Lewantu
zorganizowany na wniosek jego uczestników.

w okresach wczesnych,

Wydarzenia towarzyszące
W tym roku podczas konferencji gościnny wykład wygłosi dr hab.
Francisco J.
Núñez, współkierujący badaniami misji
hiszpańskiej w Tyrze, na stanowisku Al-Bass. Zaprezentuje wyniki
prac archeologicznych prowadzonych od ponad 20 lat na tym
stanowisku znajdującym się na liście światowego dziedzictwa
UNESCO, gdzie osadnictwo trwa co najmniej od wczesnych okresów
epoki brązu. (Piątek, godz. 17:30, IA UW, sala 210).
W trakcie konferencji można będzie obejrzeć wystawę fotografii:
EDOM | ODKRYWANIE | DISCOVERING poświęconą polskim
badaniom archeologicznym w południowej Jordanii. Stanowią one
ważny element naukowej obecności polskich badaczy na obszarze
Bliskiego Wschodu i z roku na rok przynoszą kolejne, znaczące
odkrycia. Wystawa opowiada o najnowszych projektach
badawczych prowadzonych w tym regionie, pokazuje ich efekty i
potencjał badawczy. Przygotowała ją Fundacja Euklidesa we
współpracy z Instytutem Archeologii UJ.
Dla uczestników konferencji udostępnione zostanie specjalne stoisko multimedialne
przygotowane przez Pracownię Zaawansowanych Metod Dokumentacji CAŚ UW oraz Pracownię
Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej IA UW demonstrujące różne techniki obrazowania i analizy
informacji przestrzennych pozyskanych przez ekspedycje Uniwersytetu Warszawskiego. Dane o
różnym charakterze, dwu- i trójwymiarowe, przedstawione będą na interaktywnym ekranie oraz za
pomocą gogli VR. Dodatkowo zaprezentowane zostaną również możliwości wykorzystania w
dokumentacji i prezentacji archeologicznej druku 3D.

Informacje praktyczne
Prelegenci:
Prosimy o zgłaszanie się do organizatorów w celu przekazania swojej prezentacji najpóźniej
podczas przerwy przed sesją, w której będą Państwo wygłaszać wystąpienie. Jeśli w
prezentacji będą Państwo korzystać z niestandardowych programów, łączy internetowych
itp., prosimy o wcześniejszą informację mailową.
Uczestnicy sesji posterowej:
Przypominamy, że w piątek (24 maja) odbędzie się specjalna sesja, podczas której autorzy
stojący przy swoich posterach będą mieli okazję opowiedzieć o swoich badaniach
zainteresowanym osobom. Postery mogą być eksponowane przez cały czas trwania
konferencji. Prosimy o dostarczenie ich organizatorom we czwartek między godz. 8.30 a
9.00. Jeśli z jakichś względów nie będzie to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt
mailowy. Maksymalny akceptowany format posterów to A1.
Publikacja:
Artykuły powstałe na bazie wystąpień i posterów konferencyjnych będzie można zgłosić do
publikacji w roczniku „Polish Archaeology in the Mediterranean”
(https://pcma.uw.edu.pl/publikacje/pam-journal/)
Wstęp na konferencję jest wolny, prosimy więc o szerokie rozpowszechnianie informacji na jej
temat wśród Państwa kolegów, współpracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych.
Informacje o konferencji, aktualizacje programu itp. będzie można znaleźć na stronie internetowej
CAŚ UW: www.pcma.uw.edu.pl
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