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Wykład prezentuje przegląd głównych problemów badawczych
współczesnej archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ‒
chronologii, wymiany, transformacji kulturowej oraz podziałów
kulturowych.
Lecture focuses on the main questions of the archaeology of
Bronze and Early Iron Age like: chronology, exchange, cultural
transformation and culture division.
Wykład jest wprowadzeniem w problematykę współczesnych
zagadnień archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,
mającym na celu wstępne przygotowanie studentów do ich
własnych dociekań badawczych.
The lecture is an introduction to the main questions of
contemporary archaeology of the Bronze and Early Iron Age. Its
aim is to prepare students for their own research studies.
Kadrow S., U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo
wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej, Kraków

Recommended reading:

2001.
Kristiansen K., Europe before History, Cambridge 2000.
Dąbrowski J., Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury
łużyckiej, Warszawa 2009.
Kadrow S., U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo
wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej, Kraków
2001.
Kristiansen K., Europe before History, Cambridge 2000.
Dąbrowski J., Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury
łużyckiej, Warszawa 2009.

