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KÖZLEMÉNYEK
40. Nemzetközi Archeometriai
Szimpózium (2014. május 19-23., Los
Angeles)
40th International Symposium on Archaeometry
(Los Angeles, 19-23rd May, 2014)
Abstract
You can read below a short review about the 40th
International Symposium on Archaeometry, which
was held in Los Angeles on 19-23rd May, 2014.
Kivonat
2014. május 19-23-a között Los Angelesben
rendezték meg a 40. Nemzetközi Archeometriai
Szimpóziumot. Az alábbiakban a tudományos fórum
beszámolóját olvashatják.
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2014. május 19-23-a között immáron 40.
alkalommal került megrendezésre az archeometriai
kutatások legnagyobb nemzetközi fóruma, az
International Symposium on Archaeometry. Ezúttal
Los Angeles fogadta be a világ minden tájáról
érkező kutatókat. A szervezésen, illetve a
konferencia helyszíneinek biztosításán a Getty
Conservation Institute és a University of California,
Los Angeles intézményei osztoztak. A két
főszervező Dr. Ioanna Kakoulli (UCLA) és Dr.
Marc Walton (Northwestern University, Chicago)
volt.
A kövek, kerámiák, fémek, üvegek vizsgálata
mellett teret kapott a bioarchaeológia, a
távérzékelés, a lumineszcens kormeghatározás és a
környezetrégészet témakörében elért legújabb
eredmények ismertetése is. Két tematikus szekció is
a program része volt, amelyek közül az egyik a
bronzkor és a vaskor közti átmenetet, míg a másik
az igazságügyi célú archeometriát vette górcső alá.
Ez utóbbi egy igen hosszú és tartalmas vitát váltott
ki a résztvevők körében a műtárgyak tulajdonjogát
illetően. Bár megnyugtató végeredmény nem
született, maga a kérdésfelvetés igen hasznosnak
bizonyult.
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A résztvevők nagy többsége az észak-amerikai és
nyugat-európai térségből jött, ám erről hivatalos
statisztikát a szervezők nem készítettek. Fontos
kiemelni, hogy nem egy kutató más ország
egyetemén,
intézetében
dolgozik,
így
a
regisztrációkor ezt az intézményt adta meg. Az
előadások és a poszterek esetében is megfigyelhető
volt, hogy a közel-keleti és a dél-amerikai
lelőhelyek, leletek feldolgozása élvezte a
legmagasabb prioritást. Ezt az antik görög-római
területek követték. A korszakok közt az őskor
dominált.
Magyarország
három
régész
mesterszakos hallgatóval (mindhárman a Szegedi
Tudományegyetemről) és egy aranypénzekről
szóló, teljesen hazai szerzők által készített
poszterrel képviseltette magát.
A bemutatott tudományos munkák arányait az
alábbi grafikonon ábrázolhatjuk (1. ábra).
A szimpózium során több fontos, új változást is
bejelentettek. A kétévenkénti rendezés tradíciója
megmarad, a helyszínek tekintetében azonban az
eddigi rendszer megszüntetésre került. A Los
Angelesben tartott szavazás alapján a következő
helyszín a görögországi Kalamata lesz, ám
mostantól a világ bármely pontjáról, megkötések
nélkül lehet pályázni rendezőnek. Kiemelendő,
hogy a konferencián elhangzott, bemutatott kutatási
eredmények publikálására mostantól egy új,
ingyenesen elérhető elektronikus folyóirat, a
Science and Technology of Archaeological
Researches (STAR) indul. Ennek létrehozásában
részben a konferenciakötetek kiváltásának igénye is
szerepet játszott.
A konferencia absztraktkötete az alábbi címen
érhető el: http://www.archaeometry2014.com/wpcontent/uploads/2014/05/ISA-2014-Program-andAbstracts-Book-Online.pdf
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1. ábra: A 40. Archeometriai Szimpózium előadásainak és posztereinek tematikus megoszlása
Fig. 1.: Distribution of posters and lectures on ISA 40 by main thematical groups
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