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Archiv aktualit
• Zveme vás ke dvěma březnovým setkáním, která proběhnou na Evangelické teologické fakultě UK. Jedná se o:

- hostovskou přednášku Dr. Guy Stiebela z Tel Aviv University, vedoucího aktuálně probíhajícího archeologického
výzkumu na Masadě (zcela výjimečném místě u Mrtvého moře), s názvem "There is something new under the
sun” Recent finds from Masada v úterý 7. března 2023 v učebně E ve třetím patře!
  Pozvánka ke stažení

- kolokvium k tématu chrámů ve starověkém Izraeli, kde je hlavním hostem Šua Kisilevitz (opět Tel Aviv University),
vedoucí výzkumu v Tel Moce, kterého se účastní i naše domovská ETF UK, s názvem "Temples in Israel and Judah
Between Archaeology and Texts" ve čtvrtek 16. března 2023 ve Velké posluchárně.
  Pozdvánka ke stažení

• Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 se v Centru vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze (  Dominikánská 8 ) konala
panelová diskuse k tématu "Bible a archeologie", kterou moderoval Jan Fingerland (ČRo Plus) a jíž se účastnili
prof. Filip Čapek, dr. Davil Rafael Moulis a prof. Martin Prudký.
Součástí programu bylo také uvedení několika publikací   nakladatelství Vyšehrad  k otázkám biblické archeologie:
-   Historický atlas Bible
-   D. R. Moulis, Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie
-   F. Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele
Na webu   Dominikánská 8 / Bible a archeologie  je odkaz na   videozáznam  i audiozáznam (dostupné též v
podcastech pod Dominikánská 8).

• V zimním semestru 2022/23 se opět koná mezinárodní online seminář pro doktorandy a pokročilé mgr. studenty
RET1073 k tématu "Cult in the Hebrew Bible and in Archaeology".
Seminář se koná ve spolupráci s univerzitami Tel Aviv, Heidelberg, Tübingen, Zürich a Jeruzalém.
Bližší informace, anotace a harmonogram jsou   zveřejněny v SIS .
Kontaktní osobou pro účastníky z ETF je   prof. Filip Čapek .

• Ve čtvrtek 27. října se v 10:00-12:30 hod. koná ve Velké posluchárně (1. patro) blokový seminář RET1072A, který
vede Dr. Dafna Langgut (Tel Aviv University) k tématu The Natural and Cultural Landscape of Judea: Between
Climate Crises and Royal Gardens.(  viz leták )
Studenti si mohou předmět zapsat a při aktivní účasti (včetně zpracování paperu) získat 2 kredity.
Kontaktní osobou pro účastníky z ETF je   prof. Filip Čapek .

• Ve dnech 20.-21. října 2022 se uskuteční setkání učitelů a doktorandů evangelických teologických fakult z Prahy
a Vídně.
V jeho rámci se bude konat:
a) seminář doktorandů: ve čtvrtek 20. října v 17:00--19:00 hod. (místnost D --   viz leták ).
b) hostovská přednáška prof. Annette Schellenberg "God’s Involvement in the Cognitive Processes of Humans
According to the Hebrew Bible" se uskuteční v pátek 21. října 2022 v 11:00-12:30 v posluchárně M. (  viz leták )
Kontaktní osobou pro účastníky z ETF je   dr. Jan Rückl .

• V úterý 26. dubna 2022 pořádáme hostovskou přednášku a blokový seminář -- hostem bude Prof. Dr. Thomas
Römer (College de France)
a) v 11:00--12:30 hod. přednáška "The Exodus and Wilderness Traditions in the Hebrew Bible and the question
of the origins of Yhwh" (  leták přednášky ).
b) v 15:10--16:40 hod. blokový seminář "The Question of Wisdom Influence in the Composition of the Joseph
Narrative" (  leták semináře ).
Jak přednáška, tak seminář se koná v angličtině.
Za aktivní účast v semináři zahrnující zpracování paperu mohou studenti získat 2 kredity (  předmět RET1071 v SIS ).
Podrobnější informace podává   dr. Jan Rückl .
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https://www.ivysehrad.cz/
https://www.ivysehrad.cz/tituly/47772966/historicky-atlas-bible/
https://www.ivysehrad.cz/tituly/72912578/nabozensky-kult-starovekeho-izraele-pohledem-archeologie/
https://www.ivysehrad.cz/tituly/47772803/archeologie-dejiny-a-utvareni-identity-starovekeho-izraele/
https://dominikanska8.cz/akce/485/bible-a-archeologie
https://youtu.be/dFaWeDsNkJs
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=RET1073
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-449.html
https://nc.fear.cz/s/XackSQf4LzeBMKc
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-449.html
https://nc.fear.cz/s/8zc74oZ7RRjPxrb
https://nc.fear.cz/s/yYoyeNgqrQrFyCQ
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-714.html
https://nc.fear.cz/s/zpBkALpJZKEXQaG
https://nc.fear.cz/s/PAmC4GgS2ooP4RK
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=RET1071
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-714.html
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• Ve dnech 6.--7. května 2022 se koná blokový seminář Old Testament Theology: Current Concepts, Issues,
and Methods, na němž se kromě pracovníků katedry a studenmtů ETF budou účastnit prof. Manfred Oeming
(Heidelberg) a prof. Konrad Schmid (Zürich) se svými studenty.
Podrobnosti jsou uvedeny v   SIS -- předmět RET10425 .
Podrobnější informace podává   prof. Martin Prudký

• ARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE -- IZRAEL 2022
Také pro tento rok připravujeme archeologické expedice ve spolupráci s Univerzitou Tel Aviv v Izraeli
1) ve dnech 31. července -- 12. srpna vykopávky v lokalitě Tel Azeka (především pro bakalářské a magisterské
studenty:   formulář přihlášky )

2) ve dnech 4. -- 23. září vykopávky v lokalitě Tel Moca (především pro magisterské studenty a doktorandy: 
formulář přihlášky ).

Výběrové řízení se bude konat 6. dubna 2022.
Podrobnější informace podává   doc. Filip Čapek .
  -- Leták pro rok 2022 --

• DVOUMĚSÍČNÍ STUDIJNÍ POBYT -- TEL AVIV UNIVERSITY, IZRAEL 2022
Vyhlašujeme výběrové řízení na dvouměsíční studijní pobyt na Institutu archeologie University Tel Aviv pro dva
studenty / studentky.
Doba pobytu: 10. listopad 2022 – 10. leden 2023

Termín pro podání přihlášky: ÚTERÝ 31. května 2022 (zde ke stažení   formulář přihlášky  , posílejte elektronicky
na   intl@etf.cuni.cz  )
Přihláška ke stažení viz Aktuality https://web.etf.cuni.cz/ETFN-1.html 2-měsíční pobyt v Izraeli
Termín výběrového řízení: STŘEDA 8. června 2022

Podmínky: › dobrá znalost angličtiny
- doporučení vyučujícího z ETF
- odpovídající zdravotní stav
- základní znalost studijní problematiky (k doporučené literatuře viz stránky katedry Starého zákona)
Podrobnější informace podává   doc. Filip Čapek ,

• Ve čtvrtek 24. března 2022 se koná blokový seminář Tel Moza Temple in the Light of Modern Sciences (  leták
semináře ).
Seminář povedou Vanessa Linares (Bar Ilan University) a Roy Albag (Tel Aviv.University).
Jak přednáška, tak seminář se koná v angličtině.
Za aktivní účast v semináři zahrnující zpracování paperu mohou studenti získat 2 kredity (  předmět RET1072B v
SIS ).
Podrobnější informace podává   doc. Filip Čapek .

• Interdisciplinární konference JERUZALÉM -- ARCHEOLOGIE, DĚJINY A TEOLOGIE
se bude konat dne 1. března 2022 (9:50 -- 17:00 hod.) na ETF UK (velká posluchárna, 1. patro).
Podrobnější informace podává   doc. Filip Čapek ,
  -- Předběžný program --
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