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Archeologická expedice Tel Azeka 2016
Ve dnech  16. - 30. července 2016 se skupina studentů a vyučujících UK ETF v rámci konsorcia  The Lautenschläger
Azekah Excavation Project zúčastní pokračujícího archeologického výzkumu v Izraeli vedeného univerzitami Tel Aviv
a Heidelberg v lokalitě Tel Azeka (viz:   web projektu ).

Expedice do Azeky se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu, jehož garanty jsou    Věra Fritzová  a
  Filip Čapek . V rámci tohoto projektu budou účastníkům uhrazeny náklady přepravy do Izraele, výlohy za vedení
archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si ovšem sami hradí náklady spojené
s víkendovým pobytem v Jeruzalémě, zdravotní pojištění a osobní výdaje.

Expedice je určena především studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně pro doktorandům
dalších oborů a studentům magisterského programu Evangelická teologie.

Podmínky účasti:
• absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů,
• dobrá znalost angličtiny,
• velmi dobrý zdravotní stav (způsobilost k fyzické práci),
• základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura)
• odpovídající zaměření studia (disertační nebo diplomový projekt apod.).
• a teamová spolupráce

Přihláška:
• Formulář přihlášky (   ke stažení zde )
• Zájemci o účast v expedici nechť své přihlášky zašlou  nejpozději do 9. března 2016 do 15:00 hod. na adresu

zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. V. Fritzové, e-mail:   intl@etf.cuni.cz ).

Výběr účastníků:
• Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne  ve čtvrtek

10. března od 9.30 hod.  na ETF.

Informační leták je vyvěšen na nástěnce katedry, na oddělení vědy a na zahraničním oddělení ETF (též   ke stažení
zde ).

Doporučená literatura: (texty jsou dostupné odkazem )
• Filip Čapek, „  Azeka 2012. Nový archeologický výzkum v západní Šefele za české účasti “, in: Nový Orient 67/3

(2012), 14-17.
• Filip Čapek, „  Judské království doby železné IIA znovu na scéně? “, in: Teologická reflexe 17/1 (2011), 5-32.
• Filip Čapek, „  The Shephelah in the Iron Age I and Iron Age IIA: A New Survey of the Emergence of the Early

Kingdom of Judah “, in: Archív orientální 80/3 (2012), 1-30.
• Kenneth A. Kitchen, „  How We Know When Solomon Ruled “, in: Biblical Archaeology Review 27/5 (2001), 32-37

and 58.
• Oded Lipschits, Yuval Gadot, and Manfred Oeming, „  Tel Azeka 113 Years After. Preliminary Evaluation of the

Renewed Excavations of the Site “, in: Near Eastern Archaeology 75/4 (2012), 196-206.
• Nadav Na'aman, „  The Distribution of Messages in the Kingdom of Judah in Light of the Lachish Ostraca “, in: Vetus

Testamentum 53/2 (2003), 169-180.
• G. J. Wightman, „  The Myth of Solomon “, in: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 277 (1990), 5-22.
• Assaf Yasur-Landau, Boaz Gross, Yuval Gadot, Manfred Oeming a Oded Lipschits, „  A Rare Cypriot Krater of the

White Slip II Style from Azekah “, in: Israel Exploration Journal 64/1 (2014), 1-8.

Další materiály a odkazy:
•   Videointerview s vedoucím projektu - Filipem Čapkem.
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