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Archeologická expedice: Jeruzalém 2017
Ve dnech 6. - 20. května 2017 se skupina studentů z UK ETF spolu s prof. Martinem Prudkým a doc. Filipem Čapkem
opět zúčastní archeologického výzkumu, tentokrát v Jeruzalémě. Jedná se o účast na vykopávkách, které vede prof.
Yuval Gadot z   Archeologického institutu Tel Aviv University .

Expedice 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, pojištění, výlohy za vedení
archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené
s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a osobní výdaje.

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

Podmínky účasti:
• absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů,
• aktivní 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 smysl pro teamovou spolupráci.

Přihláška:
• Formulář přihlášky (   ke stažení zde )
• Zájemci o účast v expedici nechť své přihlášky zašlou  nejpozději do 15. ledna 2017 do 24:00 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

16. února od 10.00 hod.  na ETF.
• Účastníci si na letní semestr 2016/2017 zapisují předmět   RET1054 - Archeologický výzkum - Jeruzalém 2017

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 )
• Kenneth A. Kitchen, „  How We Know When Solomon Ruled “, in: Biblical Archaeology Review 27/5 (2001), 32-37

and 58.
• G. J. Wightman, „  The Myth of Solomon “, in: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 277 (1990), 5-22.
• I. Finkelstein, I. Koch, O. Lipschits,   „The Mound on the Mount: A Possible Solution to the 'Problem with Jerusalem'“

, in: The Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011)
• Y. Gadot, Y. Goren, O. Lipschits, „  A 7th Century BCE Bulla Fragment from Area D3 in the 'City of David/Silwa ',

in: The Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013)
• Ch. A. Rollston, „The Rise of Monotheism in Ancient Israel: Biblical and Epigraphic Evidence“, in: Stone-Campbell

Journal 6 (2003) 95-115.

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

   Tel Azeka po třech letech výzkumu (základní info)
poslední změna 14.9.2016 /   mp
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