Vabilo na gostujoče predavanje

IZKOPAVANJE VEČOBDOBNEGA NAJDIŠČA
QORNET ED-DEIR V GOROVJU LIBANON
Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo gostovala

METODA PERŠIN
(alumna Oddelka za arheologiji FF UL in doktorska študentka na Oddelku za
arheologijo Bližnjega Vzhoda na Svobodni Univerzi v Berlinu).

V četrtek, 13. maja 2021 ob 9.00, vabljeni na gostujoče predavanje arheologinje Metode
Peršin, alumne Oddelka za arheologiji FF UL in doktorske študentke na Oddelku za
arheologijo Bližnjega Vzhoda na Svobodni Univerzi v Berlinu. Metoda Peršin bo predstavila
izkopavanja večobdobnega najdišča Qornet ed-Deir v gorovju Libanon.

POVZETEK
Najdišče Qornet ed-Deir se nahaja v gorovju Libanon v Libanonu. Prav zaradi geografske
umeščenosti v prostoru je najdišče izjemno pomembno za arheologijo Libanona, saj so bile
arheološke raziskave v preteklosti osredotočene predvsem na najdišča ob obali
Sredozemskega morja in v dolini Beqaa v notranjosti države. Čeprav je znano, da so bile
gore v preteklosti pomembne zaradi lesa in drugih surovin, je bila do sedaj na tem območju
identificirana le peščica arheoloških najdišč. Izkopavanja na najdišču Qornet ed-Deir

potekajo šele zadnjih nekaj let in so v krajšem času že razkrila ostanke iz bronaste dobe,
rimskega in bizantinskega obdobja ter iz srednjega veka. Danes je najdišče Qornet ed-Deir
tudi del biosfernega rezervata Jabal Moussa.
Ogledate si lahko tudi kratko video predstavitev tako rezervata kot najdišča in arheoloških
izkopavanj.
https://www.youtube.com/watch?v=64-at1ZeJ9U

O PREDAVATELJICI
Metoda Peršin, ki je pod somentorstvom Bibe Teržan (OzA FF UL) in Hermanna Genza
(Ameriska Univerza v Beirutu / American University in Beirut) diplomirala leta 2013, trenutno
končuje doktorski študij na Oddelku za arheologijo Bližnjega Vzhoda (Vorderasiatische
Archäologie) na Svobodni Univerzi v Berlinu (Freie Universität Berlin). Področji njenega
zanimanja sta predvsem Bližnji Vzhod in Stari Egipt, območje, na katerem se je udeležila tudi
različnih raziskovalnih projektov – Irak (Chemchemal), Egipt (Luxor, Asyut) in Libanon (Tell
Fadous-Kfarabida, Tell el-Burak, Baalbek, Anfeh, Sidon, Qornet ed-Deir). Trenutno je vodja
arheoloških izkopavanj na najdišču Qornet ed-Deir v Libanonu. Na strokovnem področju
raziskuje predvsem obdobje bronaste dobe, pri čemer se v zadnjem času osredotoča na
komunikacijo v bronasti dobi.

