Szakmai beszf mo16
20L8. szeptember 5-8. kozott, Barcelondban kertilt megrendez6sre a'24 th Annuol Meeting oj the
European Associotion ol Archoeologists (EAA)' c. konferencia. Az Eur6pai R6g6sz Szovets6g 6ves
konferencidja nagyszabds{,6s igen rangos taliilkozdsa a szakma eur6pai k6pvisel6inek, ahol ezittal
nem csak el6ad6k6nt (elhangzott el6addsunk cime: Hodrionus @ - Hodrion os o trademork), de egy
konferencia-szekci6 tdrsszervezdjekdnt is r6szt vehettiink.

A

konferenci5hoz szdmos, igen magas

szinvonalon megszervezett 6s kivitelezett program, kiiillitds, 6s vds6r is kapcsol6dott. A rendkivi)l
szertedgaz6 tudomSnyos program (csak a programkdtet ttibb mint 550 oldal) a mai r6g6szet szinten

minden r6szteriilet6t, nevezetesebb aktuiilis k6rd6s6t 6rintette. Mi id6n a BTM, 6s azon beli.il az
Aquincumi M(zeum ktjzm(vel6d6si, mrizeumpedag6giai, PR munkiijiit, szem 16letm6djiit bemutat6
el6addssal k6pviselttik az int6zm6nyt, 6s f6k6nt az ehhez a t6miihoz kapcsol6d6 szekci6kban,
diskurzusban vettunk r6szt. Mizeumunk szerepl6se tObb szempontb6l is fontos volt, hiszen nem csak
a r6mai oroks6get meg6rz6 int6zm6nyekkel tudtuk felvenni a kapcsolatot, illetve megismertetni
veliik tavalyi tematikus 6vi.ink kd16 szervez6d6 tev6kenys6giinket, de az dltaluk bemutatott j6
gyakorlatot is kamatoztatni tudjuk

a

jdv5ben.

Budapest, 2018. szeptember 14.
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Barcelon4 20 1 8. szeptember 5 -8.
Szakrnai besz6mo16

Az Eur6pai R6g6szek Sztivets6ge (EAA
es Eur6p6n

kiviili r6g6szek

-

Ewopean Association of Archaeologists) eurfuai

6s m6s kapcsol6d6 vagy 6rdek16d6 szenr6lyek,

sz4nfua l6tehozott, tags6gon a1apu16 szervezot.

Az EAA

illetve szervezetek

6ves konferenci6jAt (Annual

Meeting) 1994 6ta minden 6vben megrendezik, 201g-ban Barcelona szolg6lt helysz{n6iiLl.
2018-ban dsszesen 259 szekci6,3004 e16ad6s 6s 2987 rcgssdr61t r6sztvw6je volt az 6ves
konferenci6nak.

A

konferenci6hoz sz6mos, igen magas szlnvonalon megszervezett

6s

kivitelezett prograrn, ki6l1it6s 6s v6s6r kapcsol6dott (l . sz. mell6klet). A rendkiviil szeftefugaz'
tudom6nyos progam a mai r6g6szot szinte minden r€szteriilet€t, nevezetesebb aktualis
kerd6set 6rintette.

divenit{sit

ix

A

2077 v6g€n meghirdetett t6makdrdk magukban foglalj6k az EAA
a r6g6szea gyakorlat sokr6t(s6g6t, beledtve a r6g6szeti interpret6ci6t 6s

Srdks6g menedzsmentet:
I

.

Elrn6letek 6s m6dszerek

a

r6g6szetben

2. Az anyag;Ialtwa r6g6szete
3. A mediterr6neum r6g6szete
4. V6rosok 6s v6rosk6pek r6g6szete 6s jtivdje
5, A kultur6lis 6r6ks6g eur6pai 6ve 6s a r6geszet
6. Mtzewnok 6s a r6g6szeti 6r6ks6g kihivisai a21. szlzadban
A konferencia eglk
azz

'

szekci6j 6n ak szrl.vezlje

clara Foru a Museu de Badalona munkat6rsa,

keresle meg 2017 sor6n int6an6nyiinket, hogy tiirsszervezOkent vegyiink r6szt a

szeptemberi sl6ad6ssorozat mege!626 munkdlataiban. I(6r€s6nek eleget tetttink,

igy a BTM
Aquincumi Mrizeuma r6sz6r6l Havas Zolt6n, az 6kort6'rt6neti F6osztdJy vezetlje, valamint
Abonl Zsanett a K6zmi1ve16d6si csoport milvel6d6sszervez6je csatiakozott a ,,New tools
and practices used to improve the understanding of archaeological heritage in urban
context" c. szekci6 szervezds6hez (2. sz. mel16klet), Ez magban foglalta az ide be6rkez6
absztraktok 6tolvas6s6t, ki6rt6ke16s6t, valamint a saj6t el6adAs megtart6s6t is.

I

I
I

I
I

El6ad6sunk a 2ol7 -es Hadriaaus Ev eredm6nyeire refleli61t, hiszen ez

volt az els6 alkalom,

hogy a modern marketing eszkdzeit folhaszndlva rij 16togat6r€tegek mopyer6s6t tfztiik lci

c6lul (3. sz. mel16k1et). Nagy figyelmet szentelttink arra, hogy a Hadrianus cslszixraT,
valarnint Aquincummal kapcsolatos inform6ci6kat kt5z#hea6 m6don fogalmazzuk meg

6s

olyan rijszerfi k6nt6sben t6laljuk a l6togat6k e16, amely ktinnyed6n befogadhat6v6 teszi a

ttirt6nelmi t6nyeket €s eseurdnyeket. Mivei a Hadrianus 6v sor6n a mrlzzumunk
l{togat6szfua jeiort6s errelked6st produkalt, azt gondoltuk, hogy ennek bemutatdsa egy
olyan

j6

gyakorlat ismertet6s6t jelentheti, amely minden olyan kultur61is int6zm6ny sz6xn6ra

megfontoland6 lehet, akik eddig kevesb6 foglaikoztak

a

A

Museo de Badalona munkat6rsai k6t

szekci6 v6gti{

tit

el6addst foglalt magaban.

A

mrlzeumi marketing jelent6s6g6ve1.

el6addsban besz6ltek an61, hogy a vfuosi kdrnyezetben milyen probl6m6kat vet fel a r6g6szeti

maradv6nyok muzedlis bemutat6sa, valamint hogy milyen rij m6dszerekkel igyekeznek ezeket
a l6togat6k el6

t6mi. Ezt k6vet6en a lengyel National Heritage Boartl munkatdrs a ad" tLrta a
hallgat6sdg e16, hogy lengyel teriileten milyen neh6zs6gekbe iitkdznek a naglvdrosokban a
r6g6szett eml6kek meg6rz6s6vel

6s azok

megfe1e16 m6don t6rt6n6 bemutat6s6val

kapcsolatban, valamint hogy melyek azok az ir6nyvonalak, arnelyek

j6 altemativlt jelentenek

sz6muka a mfzeumok l6togat6kkal va16 kommunik6ci6j6nak el6segit6se ter6n. Az utols6
el6adas a cseh Institute of Archaeology of the Acadelry of sciences r6sz6r6l keriiLlt
megtartesra.

A

cseh kol16gak

a 3D

rekonstrukci6k 6s

a

l6tv6nyos digit6lis elernek

felhaszn6l6s6ban l6tjdrk annak a megold6s6t, hogy a l6togat6k szfondra is k6ruryeal6n

v61jon a mrizeumok 61ta1 kdzdlni Hv6nt ismeretanyag.

Mndegyik

e16ad6s

kit6rt

trhet6v6
azoilra a

neh6zs6geke, amelyekbe a l6togat6k niegsz6l{t6sa es a mizeumba t6rt6n6 bwonz6sa sor6n

titktizrek. T6bb fuben felvetod6tt

a k6rd6s,

hogy vajon a mai modem vil6gban rnivel lehet a

r6g6szeti mfzeumokra ir6nyitani a figyelmet 6s hogyan lehet szorosabb6

litogat6kkal.

Azt

gondoljuk, €ppen ezek6rt

a

k6rd6sfelvet6sek

filzni a viszonyt

miatt, el6ad6sunk

a

j61

illeszkedeu a szekoi6b4 hiszen a Hadrianus 6v kapcs6n az Aquincumi Mtzeum is ezeke
kereste a vilaszl.

Az ez 6ves tapasztal

nagyobb hangsfily

kell fektetnie

atok azt bizonyitottdk, hogy az int6zrrenyiinknek

a marketingrg hogy a mrizeummal kapcsolatos h{rek 6s

irj

inform6ci6k mjn61 sz6lesebb kdrben eljussanak a 16togat6khoz. Mindemellett gondosan
iigyelni kell arra is, hogy a k<iz61t ismeretanyagok olyan kdz6rthet6 megfogalmaz6sban
keriiljenek ki, amelyek akar a fiatalabb generdci6k szrirn6ra is vonz6k lehetnek. A k6z6ss6gi

oldalakon int6zn6nyiinknek ugyan rigy jelen ke1l lamie, hiszen jelerileg

talin

ezek a

legalkalmasabbak arr4 hogy felkoltsiik az €rdekl6d6st 6s t6bbsz6ri l6to gat6$a dsztd11dzz;1k az

I

6rdekl6d6ket. V6lem6nyunk szerint, a mtzeum 6ltal kozdlt tartalmaknak alkalmazkodniuk

kell a modem kor elvar6saihoz 6s ig6nyeihez, kulturr{lis kin6latunk vorzilvd

t6tel6nek

6rdek6ben.

A szekci6 el6ad6sai minden szempontb6l igazin el6remutat6ak voltak,

hiszen

j6l

Llthat6v6

v6lt, hogy arlg1szeti mirzeurnok kihivrisai Europa szerte igen hasonl6ak 6s l6thattuk, hogy az

egyes intezm6nyek miben ldtjak
megbesz6l6ssel

az

e16rel6p6s lehet6s6g6t.

A

szekci6 v6g6t kozos

zirtuk, amely sor6n egymis el6ad6saira tudtunk reflekt6lni. Meg6llapitottuk,

hogy az eload6sok ugyan m6s-m6s szempontb6l kdzelitett6k meg
bemutatas6nak lehet6s6g6t, azonban ezek

a

rdg1szeti emldkek

mind n6lktikizhetetlenek az

6rdekl6d6k

bevonz6s6nak szempontj6b6l. Mtizeumunk szerepl6se tobb szempontb6l is fontos volt, hiszen

nem csak a r6mai drokseget meg6rz6 int6zm6nyekkel tudtuk felvenni a kapcsolatot, illetve
megismertetni veltik tavalyi tematikus 6vtlnk krir6 szervezodd tev6kenysdgtinket, de az 6ltaluk
prezent6lt

j6 gyakorlatokat is kamatoztatni tudjuk a jov6ben.

Budapest, 201 8. okt6ber 30.

tl*q^WAbony Zsanett
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BTM Aquincurni Mrizeum

Mell6kletek
1.s2. mellhklet

A 24th Annual Meeting programj

a:

Saturday 1 September
Pre-conference earcursion to Minorca

Tuesday 4 September
Pre- conference excut'sions

9:00-18:00 EAA Executive Board meeting

Wednesday 5 September
Pre-conference excursions
9:00-13:00 EJA Editorial Board meeting
9:00-13:00 EAA Communities and Committees meetitrgs
12:00-16:00 European Archaeology Fair opens
1

2:00-1

9:

00 Registration of delegates

13:30-16:00 EAA President,s Working Lunch
00 Opelring Ceremony

1

7:00-

1

9:0G20:30 Welcome Reception

I 9:

20:30-23 :00 Awards Dinner

Ihursday

6 September

7:30- I 8 :30 Registration of delegates

8:30-1 8:30 Parallel sessions

9:00-19:00 European Archaeology Fair
13:00-14:00 Meeting with new EAA members
18

:40-20:00 I(eynote 1€otures

21 :00-23 :59

Annual Partv

Friday 7 September
7:30-1 8:30 Regiskation
8:30-1

8

of delegates

:30 Parallel sessions

9:00-1 9:00 European Archaeology

Fair

13:00-14:00 Meetiug with new EAA corporate members
1

8:40-20:00 Annual Mernbership Business Meeting

21:00-23:59 MERC Pmty

Saturday 8 Septemb€r
7:30-8:30 Meeting with student voiunteers
7:30-13 :00 Registration of delegates
8:30-1 8:30 Paralell sessions
9:00-1 9:00 Buropean Archaeology

Fair

l3:00-15:00 Meeting with prospective Annual Meetings, organisers
18

:40-20:00 Keynote lectures

2l :00-23:59 Armual Dinner

l

Sunday 9 September
Post- conference excursions

2.s2. melldklet

A szekci6 el6ad6sai:
#647 New tools and practices used to improve the understanding

of archaeological

heritage in urban context
2018.09.07 Friday
8:30 Now what? How urban archaeological sites become museums (Padros, pepita

- Fom,

Clara, Museu de Badalona)

8:45 Walking on the past

-

to presenre and preseut the past in urban E)aces @yszewska,

Agata, National Heritage Board of poland)

9:00

A new public

experience for ltrbatr archaeologica] site-museum, the roman town
Baetulo (Forn, clara - Guffi, Esther - padros, pepita, Museu de Badalona)

9:15 Hadrianus

-

Hadrian as a trademark (Abonyi, ZsanetL

-

of

Havas, Zo\t6n, Budapest

Historical Museum)

9:30 Rebuilding the past. The 3D reconstruction, vizualisation and \IR/AR presentation of
medieval history in Slany (Unger, Jiri - I(vetina, Petr, Institute of Archaeoiogy of the
Academy of Sciences of the Czec,hRepublic)
9:45 Dscussion slot

i.

sz. ruellhklet

Az elilad[startalma: Hadrianus - Hadrian as atrade,mmk

A

kor6bbiakhoz kepest manaps5g sokl<al nehezebb a kulturdlis int6zm6nyek sz6m6ra az
attrakci6lffa felhivni a figyelmet, illetve megtartani a l6togat6k 6rdek16d6s6t. A mai l6togat6k

elvdrrisai magasabbak azt llletbcn, hogy hogyan 6s milyen min6s6gben szeretn6k elt6ltelri

szabadidejtiket. Sztiks6g van annak felismer6s6re, hogy a mfzeumok mdr nem csak 1nr1tur61is

int6anenykdnt kell, hogy miiktidjenel6 hane,m egyfajia mfokak6nt, amely mag6ban foglalja a
fogyaszt6i 6lmdny minden e1em6t. A mai kor mrlzeumlillogatbi m6r solkal ink6bb a kult(ua

6lvezet6t keresrlg

lgy a

kultfuafogyaszt6ssal kapcsolatos megv6ltozott magatartfsra

reagdJnunk kell.

201,7$en az Aquincunr Mrlzer:rn Hadrianus csSszir tr6nra 16p6sfuek 1900. 6vfordul6j6nak

alkalm6b6l idOszaki ki6llit6st renduett, amely

az

egdsz evet etdlel6 Hadrianus-6v fb

attrakci6ja volt. A Hadrianus-6v c5lkitiiz6se egy fiatal 6s rlj kdzdnsdg megnyerdse vok. Azzal,

hogy a k6zQppontba Hadrianus szerndly€t tetttik, kiv6l6 letret6s6g

ullt

arr4 hogy

megsz6lltsuk a fiatal feln6ttek korcsoportj6t, alcik elegentl6 h6tt& informdci6val rendelkeztrek

a csfisz{rrd. Eziltal valami olyanhoz kapcsol6dtunk, arnelyet a megc6lzott csoport m6g ha
felszinesen is, de isrnert.

Amak

e11en6re,

hogy muzeumunk gytljtemdnye egyedinek szLmlt

akfu orszdgos szinten is, nagy figyelmet kell annak szentelni,

hory milyen m6dou keltjuk fel

a

A ttirtdnelmi szem6ly fj tipusri megk6zelit6s€ve1 az intdzmfuyiink
irjrapozicion6lasa volt a c€L. Ebben az 6vben fizikailag is 6t kellett lepdhk hat6rainkat.
6buda-gekdsmegyer Onkormdnlzatinak a timogat{s6va1 tObb esemEnytink is a mrlzeum

16togat6k 6rdekl6d6s6t.

falain klrr0l, a III. kertilet sziv6ben kertilt megrendezdsre. A FO t6ren 61lltott6k fel p6ld6ul azt
a kortfus Hadrianust Lbr6zol6 alkot6st, anrely a Hello Wood Hungary csapat6nak nevdhez
fliz6d1k Ez a projekt j6l mutatja, hogyan $rtelmezzitk arflgflszetr 6s tdrt6rretni ordks6g vfuosi
kontextusb an val6 megj eledtest.

Mind a ki6l1it6s, mind a Hadrianus-6v programja, a lo96, vagy ak6r a hirdet6si m6dok
eset6ben szerr e16tt tartottuk a kdzvetlen inforrr6ci66tad6st 6s a fiatalos

st{lust valanrint

a

l6togat6k megvfltozott ig6ny6t. Ebben az 6vben els6sorban arra f6kuszaltuok, hogy drt6kes,

relevdns 6s maradand6 tartalmat alkossr:nk, amely megfelel

a jelenlegi tdrsaclalmi

sztiksdgleteknek. Ebben az el6ad6sban kezdemenyezdseinket szereh6,lk beruutatni, tehfi. azt,
hogy milyen 6j eszk6z6Lr&el

6s

m6dszerekftel igyeksziink el6mi

a

l6togat6kat.

I

:
I

