EGYPTOLOGIE PRO MLÁDEÎ? âNEC NA V¯STAVù ESI 2003
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Zástupci âeského národního egyptologického centra UK se s projektem
nazvan˘m „Starovûcí EgypÈané v moderní dobû“ zúãastnili 9. Mezinárodní
vûdecké v˘stavy pro mládeÏ ESI 2003, která se konala od 11. do 19. ãervence v Moskvû.
ESI (Expo-Sciences International) je v˘znamnou akcí mezinárodní
organizace MILSET (International Movement for Leisure in Science and
Technology). Pﬁípravy a zaji‰tûní leto‰ní pﬁehlídky vûdecko-technologick˘ch projektÛ mládeÏe a pro mládeÏ se ujala Správa mûsta Moskvy spolu
s V‰erusk˘m v˘stavním centrem (V.V.C.). Akce se osobnû zúãastnili také
Jean-Claude Guiraudon,pﬁedseda hnutí MILSET,Jurij LuÏkov,starosta Moskvy, velvyslanci a zástupci kulturních center mnoh˘ch zúãastnûn˘ch zemí,
vãetnû âeské republiky.
Hnutí MILSET, hlavní za‰tiÈující organizace, bylo zaloÏeno v roce 1987
v kanadském Quebecu a v souãasné dobû spojuje ‰kolní a mládeÏnické
organizace, vûdecké instituce, ústavy a centra z více neÏ 85 zemí svûta. Pﬁispívá k vûdeckému a kulturnímu rozvoji a partnerství poﬁádáním v˘stav
a akcí, které umoÏÀují mlad˘m lidem pﬁedstavit své projekty nebo se s nov˘mi nápady a koncepcemi setkávat.
Pro úãastníky jsou takové akce pﬁíleÏitostí k prezentaci, propagaci, pﬁiná‰í jim upozornûní na nové nápady a technologie,srovnání a konzultace s kolegy z rÛzn˘ch oborÛ. K v˘stavû patﬁí také setkání odborníkÛ, diskuse, pﬁedstavení projektÛ, náv‰tûvy vûdeck˘ch center apod. ESI je tudíÏ nepolitickou
akcí zamûﬁenou nejen na propagaci vûdy, techniky a kultury mezi mlad˘mi
lidmi, ale slouÏí také k lep‰ímu poznání rÛzn˘ch kultur, národÛ a tradic.
Na leto‰ní mezinárodní v˘stavû ESI 2003 v Moskvû se pﬁedstavilo pﬁes
2000 úãastníkÛ z 50 zemí svûta, jejichÏ aktivity s velk˘m zájmem zhlédlo
nûkolik desítek tisíc náv‰tûvníkÛ. Prezentované projekty lze rozdûlit na
dvû kategorie. První, která tvoﬁila velkou vût‰inu v˘stavy, zahrnovala vlastní projekty dûtí a mládeÏe do 23 let. Byli mezi nimi ‰koláci, studenti, ãlenové a zástupci rÛzn˘ch zájmov˘ch klubÛ a organizací. âasto se jednalo
o projekty zamûﬁené na techniku a technologii, nemalou mûrou v‰ak byly
zastoupeny také medicína, biologie, matematika, ekologie, spoleãenské vûdy ãi astronomie. Druhá kategorie zahrnovala aktivity zamûﬁené na pﬁiblíÏení a zpﬁístupnûní vûdy a bádání mládeÏi a dûtem. Vedle projektu pﬁedstaveného âesk˘m národním egyptologick˘m centrem,kter˘ bude popsán
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níÏe, se na ESI pﬁedstavili napﬁ. kolegové z francouzské organizace Planète
Science Bretagne,v jejichÏ stánku se náv‰tûvníci mohli aktivnû seznámit se
základními technikami archeologického v˘zkumu a následn˘m zpracováním artefaktÛ.
Jak jiÏ bylo naznaãeno, âeské národní egyptologické centrum bylo na
ESI zastoupeno projektem Starovûcí EgypÈané v moderní dobû, jehoÏ
pﬁípravou, realizací a finální prezentací byli povûﬁeni Dr. Janák, Mgr. Bene‰ovská a Mgr.Vymazalová. Projekt byl rozdûlen na dvû ãásteãnû oddûlené,
vzájemnû v‰ak prostupné a navazující ãásti. První byla zamûﬁena na pﬁiblíÏení aktivit âeského národního egyptologického centra UK a âeského
egyptologického ústavu UK a byla urãena pﬁedev‰ím mládeÏi a dospûl˘m.
Ti se v této ãásti stánku (obr.1 – viz obrazová pﬁíloha) mohli seznámit s historií a souãasností obou praÏsk˘ch egyptologick˘ch institucí, jejich archeologick˘mi aktivitami v Egyptû, badatelsk˘mi ãinnostmi apod. Mimo v˘kladu, kter˘ zástupci âNEC náv‰tûvníkÛm poskytovali, slouÏily k tomuto
úãelÛ také prezentaãní plakáty, za jejichÏ pﬁípravu náleÏí velk˘ dík Ing. Jolanû Malátkové, v˘bûr z publikaãní ãinnosti Centra a Ústavu a v neposlední ﬁadû také film The Opening of the Unplundered Tomb, s jehoÏ promítáním na ESI laskavû souhlasil reÏisér filmu Jan Bonûk.
Dal‰í ãást projektu, pro kterou byla vyhrazena druhá polovina v˘stavní
plochy, se zamûﬁovala na dûti a mlad‰í náv‰tûvníky. Pro nû byly pﬁipraveny
rÛzné zábavnû vzdûlávací aktivity. Byla zde moÏnost omalovávat a vybarvovat pﬁedti‰tûné egyptské motivy, které byly rozdûleny podle obtíÏnosti
a zamûﬁení. âlenové Centra k nim ochotnû poskytovali v˘klad a komentáﬁ.
Pro tuto sekci projektu bylo také zhotoveno ‰est kopií staroegyptsk˘ch nádob (období Nakáda I a Nakáda II), jejichÏ pﬁekreslováním si i mlad‰í náv‰tûvníci mohli vyzkou‰et metody zpracovávání archeologick˘ch nálezÛ.
Nejvût‰í pozornost pﬁitahoval koutek nazvan˘ „Písaﬁská ‰kola“, kde náv‰tûvníci sedící na pﬁipraven˘ch pol‰táﬁcích zkou‰eli proniknout do tajÛ
egyptského písma a písaﬁského umûní.Vût‰inou se zajímali o zapsání sv˘ch
jmen v hieroglyfickém písmu, ãasto se v‰ak pﬁistupovalo i k úkonÛm sloÏitûj‰ím, jako je práce se znaky, slovy a determinativy, zápis data apod. Aby
bylo dosaÏeno co nejvût‰í pﬁesvûdãivosti (pﬁi zachování zásad bezpeãnosti a ãistoty ve v˘stavních prostorách), pouÏívali moderní písaﬁi po vzoru
sv˘ch dávn˘ch pﬁedchÛdcÛ ‰tûtcÛ, palet a dvou základních barev urãen˘ch pro psaní textÛ, ãerné a ãervené.
Vãasnou a úzkou koordinací pﬁípravy projektu s organizátory ESI
v Moskvû se podaﬁilo získat jeden z nejvût‰ích, nejlépe umístûn˘ch a vybaven˘ch stánkÛ na v˘stavû, kter˘ mnohonásobnû pﬁevy‰oval rozmûry standardnû pﬁidûlovan˘ch v˘stavních ploch. Navíc díky laskavé pomoci JUDr.
Kateﬁiny Novotné, ﬁeditelky âeského centra v Moskvû, byla velmi usnadnûna doprava v˘stavních materiálÛ do Ruské federace a následnû zpût do
âeské republiky.
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Toto v‰e pﬁispûlo k tomu, Ïe stánek s projektem âeského národního
egyptologického centra patﬁil k nejnav‰tûvovanûj‰ím místÛm v˘stavy ESI
2003. Mnozí se do nûj ãasto vraceli a pﬁivádûli téÏ své pﬁátele, dûti, uãitele,
nebo naopak uãitelé celé tﬁídy. PﬁestoÏe projekt vyÏadoval hodnû sil a trpûlivosti, odborné, pedagogické i jazykové soustﬁedûní, byl jeho úspûch
velk˘m zadostiuãinûním, neboÈ cílem tohoto projektu byla popularizace
vûdeckého bádání na poli egyptologie a archeologie mezi mlad˘mi lidmi.
A právû jim, snad budoucím zájemcÛm o obor, se podaﬁilo pﬁedat sdûlení
o tom,Ïe zkoumání historie není nudnou a únavnou prací,ale ãinností,která se s jistou dávkou nad‰ení a fantazie stává velmi zábavnou a radostnou,
pﬁitom v‰ak stále zÛstává aktivitou vzdûlávací a obohacující.
Kromû cenn˘ch zku‰eností s pﬁípravou a uskuteãnûním takového projektu se podaﬁilo získat také kontakty na ãeské i zahraniãní organizace zab˘vající se zpﬁístupnûním vûdy pro dûti a mládeÏ. S nûkter˘mi z nich, pﬁedev‰ím s v˘‰e zmínûnou francouzskou Planète Science Bretagne, bylo
jednáno i o moÏn˘ch spoleãn˘ch aktivitách.
Úspûch projektu Starovûcí EgypÈané v moderní dobû na v˘stavû ESI
2003 v Moskvû ukázal, Ïe se ze strany pracovníkÛ âNEC nejednalo o krok
mimo vytyãenou cestu aktivit Centra. Ba právû naopak, prezentaci vûdeckého bádání nej‰ir‰í veﬁejnosti, vãetnû dûtí a mládeÏe, a jeho zpﬁístupnûní
a zatraktivnûní formou aktivního pﬁístupu a zábavy, by obû ãeské egyptologické instituce mûly a budou i nadále vûnovat svou pozornost.
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Obr. 1 Stánek âNEC
na ESI 2003 (foto J. Janák).

Vlãková – Obr. 1 Instalace v˘stavy „Osudy staré 4500 let“ (foto Kamil Vodûra).
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