Národní muzeum a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Vás srdečně zvou do Nové budovy Národního muzea na konferenci

Archeologie & Antropologie:
studium archaické kultury a společnosti
ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 10h

Přihlášky na konferenci a názvy referátů zasílejte do 30. června 2013 na
níže uvedenou emailovou adresu. Témata příspěvků by měla odpovídat
přiloženým tezím. Vybrané příspěvky z konference bude možné publikovat
v elektronickém periodiku AntropoWebzin.

PhDr. Jarmila Valentová

Mgr. Lucie Vélová
lucie_velova@nm.cz

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Archeologie & Antropologie: studium archaické kultury a společnosti

Call for papers

Antropologie a archeologie spolu v obecné rovině souznějí při snaze pronikat do
spletitých hloubek kultur, a to zvláště těch lidí, které nazýváme archaickými. V prostředí
nastaveném evropským kontinentálním diskursem se však oba obory spíše míjejí, než
potkávají. Národní archeologie při soudobém redefinování teoretického rámce se
v otázce tzv. etnografických analogií zasekla na úrovni poloviny minulého století a
v současnosti se obrátila hledat spásné nové podněty k environmentálním vědám.
V souvislosti s tím také vědomě odmítla reflektovat vývoj antropologického myšlení, a
využití srovnávací roviny recentních a subrecentních společností vnímá jako tvrdý
teoretický anachronismus. Jenomže tím možná archeologie vylila dítě spolu s vaničkou.
Ani samotná antropologie lomeno etnologie nijak zvlášť k archeologii netíhne. Vystačí si
povětšinou s vlastním rámcem dat i teorie, a to přesto, že vždy, když studuje nějaký
kulturní jev v dostatečně dlouhé časové perspektivě, narazí nevyhnutelně na hranice
svého poznávacího aparátu. Proč? Protože většina kulturních rysů spadá do oblasti
braudelovských struktur dlouhého trvání. A tam na ně prostřednictvím artefaktů
dosáhne ten druhý z obou příbuzných oborů.

Cílem konference je definovat současný vztah archeologie a antropologie, kterou zde
vnímáme jako obor celostního studia člověka. Kromě teoretických problémů systémové
vzdálenosti obou oborů v našem prostředí bychom rádi představili konkrétní případy
výzkumů, při nichž si archeologie a antropologie podaly ruce.

