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2oo Kongresser och utställningar
en pensionärsförening? I Lund var deltagarna
mellan 30 och 80 år gamla, med medianen
gissningsvis omkring 45. Deltagarlistan omfattar 78 personer, de flesta från Tyskland, Sverige, Storbritannien och Danmark.
År 2002 möts föreningens medlemmar och

övriga inbjudna i Schwerin. Intresserade forskare kan lä inbjudan på rekommendation av
en föreningsmedlem.
Martin Rundkvist

Den femte arkeologiska världskongressen, WAC 5,
21—26 j u n i 2003, Catholic University of America, Washington, D.C
I samarbete med Sniilhsonian lnstitution's National Museum of Natural History och National
Museum of the American Indian.
Akademisk sekreterare. Dr. Joan Gero, Amcrican University.
Vice akademisk sekreterare. Dr. Claire Smith,
Flinders University.
Under Harriet Mayor Fnlbrighls beskydd.
Den arkeologiska världskongressen (WAC)
ordnar en inicrnationell kongress vart fjärde år
för att befrämja: spridning av resultaten av arkeologisk forskning; yrkesutbildning och offentlig utbildning för underprivilegierade länder, grupper ocb samhällen; en starkare position och förbättringar för ursprungsbefolkningar och andra traditionella etniska grupper; fornlänniingsskydd.
Program
* WAC 5 invigs på lördag eftermiddag 2 1 juni
2003.
* Symposier kommer att ges bela söndagen
22 juni och måndagen 23 juni.
* Tisdagen 24 juni är avsatt lör visningar och
rundturer. Tid ges också för sigblseeing.
* Symposierna återupptas onsdagen 25 juni

Fastställda teman
* Konservering, förvaring och förvaltning av
arkeologiska samlingar ocb data.
Kulturarv, sakrala platser och folkminne.
Ursprungsbefolkningars ankomst och First
Peoples.
Följderna av iniljöförändringar.
Samhällsarkeologiei.
Offentliga liagoi inom arkeologi: utbildning,

praktisk yrkesutbildning, turism, plundring
*
*
*

och samlande.
Maritim arkeologi.
Senare liders arkeologi.
Arkeologi för social rättvisa.

Föreslagna lent an
* Offentliga platser, privata rum: rituella och
hus/hem/fämilje-miljöer för mänskligt handlande.
* Sociala identiteter i det förflutna: genus, etnicitet, ras, ålder, social status, arbete.
* Politik inom representation: ikonografi o d i
formgivning.
* Materiella förhållanden: effektiva teknologier, då och nu.
* Arkeologi i praktiken.
* Arkeologi ocb kulturell mångfald.

och torsdagen 26 juni.
*

*
*

Den avslutande pleiinmsessionen för WAC
5 kommer alt äga rinn torsdag eftermiddag
26 juni.
Workshops ocb andra evenemang kommer
möjligen alt infälla på fredagen 27 juni.
Exkursioner till arkeologiska fyndplatser
före och efter kongressen.

Famvånnen (Ar 120011

För vidare information, se :
biip://www.ainerican.edu/wac5
Louise SIröbeik
för WAC 5, 2001.

