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Egzamin (łącznie z przedmiotem "Węzłowe problemy
archeologii śródziemnomorskiej: antyk")
Examination (jointly with the course "Crucial problems in
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Głównym przedmiotem wykładu będzie zarysowanie
przyszłości archeologii orientalnej jako nauki
interdyscyplinarnej, której adepci wykorzystują na bieżąco,
zarówno w polu jak i w pracy studyjnej, znajomość
starożytnych pism i języków, badania geo-fizyczne,
biologicznei bio-chemiczne, zdjęcia satelitarne i lotnicze,
nieinwazyjne metody prospekcji archeologicznej i nowoczesne
systemy informacji geograficznej itp. Przy okazji niejako
przedstawione będą te dziedziny archeologii orientalnej, gdzie
w ostatnich latach dokonał się największy postęp (badania nad
początkami państwa egipskiego), zarysowane będą problemy
nowego podejścia do tradycyjnych źródeł (rola Biblii w
archeologii), zagadnienia, które wciąż czekają na rozwiązanie
(bezwzględna chronologia Mezopotamii i Egiptu), wreszcie
omówiony zostanie wpływ polityki na prowadzenie i na
perspektywy badań archeologicznych.
Aim of the lecture is to present recent developments in the
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Oriental Archeology, and the most popular trends in the study
of the Ancient Near East. Oriental archeology is evolving
toward interdisciplinary science, scholars profiting in their
fieldwork and analyses from knowledge of ancient scripts and
languages, from biological, chemical and physical analyses,
from aerial and satellite photography, non-invasive methods of
research, GIS etc. Sever case-studies were chosen to illustrate
problems and recent developments in the discussed field:
origins of the Egytpian State, credibility of Bible as a historical
source, issues referring to attempt to establish an absolute
chronology of Egyptian and Mesopotamian Civilizations, or
influence of Near Eastern politics, both on national and
international level, on archeology.
Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom zaawansowanej
wiedzy do samodzielnego diagnozowania problemów
dotyczących archeologii orientalnej.
Student uzyskuje wiedzę o nowoczesnych trendach badawczych
w ramach archeologii orientalnej, dotyczącą zarówno tematyki
badań jak i możliwych do zastosowania metod. W wyniku
nabytej wiedzy jest w stanie kształtować swe studia
magisterskie poprzez wybór przedmiotu zainteresowań
(tematyki pracy magisterskiej) oraz dobrać takie zajęcia, które
dadzą wiedzę i narzędzia niezbędne do realizacji tej tematyki.
The aim of the lecture is to prepare students to make their own
diagnosis about research problems concerning oriental
archaeology.
Student obtains a knowledge on the evolution of oriental
archaeology towards interdisciplinary science, and on the most
popular and dynamic trends in the study of the Ancient Near
East. As a result student is able to shape his/her M.A. study
program as to best fit his/her expectations and needs concerning
preparation of the M.A. thesis.
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