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Mezinárodní den
archeologie v laboratořích
Katedry archeologie
a Katedry antropologie
FF ZČU (15. 10. 2016)
Luboš Chroustovský – Jiří Chlevišťan
ezinárodní den archeologie (MDA) si
M
jakožto celosvětová popularizační akce
archeologie získává stále větší oblibu nejen
v zahraničí, ale také na domácí půdě. Od roku
2011 se pravidelně koná třetí říjnovou sobotu
nejen v USA, kde má svůj počátek, ale i v dalších zemích. V ČR se tato událost pravidelně
slaví od roku 2014, a to v nejrůznějších formách – od jednotlivých specializovaných přednášek přes komentované vycházky, (celodenní)
prohlídky muzejních expozic nebo archeologických pracovišť, interaktivní workshopy pro
všechny věkové skupiny až po další druhy
akcí.1 Letošní popularizace však nabrala zcela
nový směr a rozměr. Vypovídá o tom především rekordní počet organizací, které se u nás
zapojily do pořádání MDA. Vždyť již fakt, že
ČR dosáhla hned po USA v rámci počtu zapojených institucí na pomyslnou stříbrnou příčku
v celosvětovém měřítku,2 vypovídá o tom, že
čeští archeologové mají co nabídnout.
V sobotu 15. 10. 2016 uspořádala také Katedra archeologie ve spolupráci s Katedrou
antropologie (zejména Oddělením biologické
antropologie) ve svých laboratořích v Sedláčkově ulici 38 již druhý workshop určený všem
věkovým skupinám. Účastníci si mohli prohlédnout laboratoře, dotknout se autentických
nálezů (od pravěku po novověk), vyzkoušet
repliky (zejména pravěkých a starověkých hudebních nástrojů), vytvořit vlastní repliky (kovových šperků) a vyzkoušet některé metody
archeologické práce (odkrývání, dokumentace,
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laboratorní práce apod.). Na nejmladší návštěvníky čekaly nejrůznější úkoly v rámci šesti
specializovaných stanovišť – terénní práce, laboratorní konzervace a dokumentace nálezů,
oddělení pravěku až moderních dějin, experimentální archeologie a oddělení biologické antropologie.
Celkem 13 členů organizačního týmu uvítalo 147 návštěvníků, tedy podobný počet
jako v loňském roce. Účastníci hodnotili akci
vesměs v kladném duchu a oceňovali především
dobrou organizaci akce se stanovišti plnými
úkolů pro děti, ale také s poučením pro dospělé. Zaujala především prezentace hudebních
nástrojů, výroba šperků z měděného drátu
a ukázka antropologického materiálu. U činností, které byly určeny dětem, byli občas přistiženi i dospělí (např. vybarvování omalovánek), což svědčí o uvolněné atmosféře a chuti
hrát si bez ohledu na věk. Jelikož někteří návštěvníci se přiznali, že nebýt letošní akce,
tak by nevěděli ani o existenci obou kateder
v Plzni, natož o charakteru jejich činnosti,
nabývají podobné popularizační akce na významu. Kromě zavedených Dnů vědy a techniky se obě laboratoře letos poprvé prezentovaly také v začínajících Plzeňských dvorcích.

