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Wykład stanowi syntezę zagadnień współczesnej teorii i
metodologii archeologii. Podejmuje zagadnienia dotyczące
archeologii jako nauki, jej szans i zagrożeń w XXI wieku.
Ważnym zagadnieniem są społeczne role archeologii w
podejmowaniu przez nią nowych zagadnień/tematów
badawczych. Zagadnienia te są omawiane w odniesieniu do:
zmiany społecznej i kulturowej w ujęciu archeologii, problemu
użyteczności doświadczenia w archeologii, zagadnień takich
jak: agency, władza, tożsamość i rola archeologii w ich
ujmowaniu i konstruowaniu.
This lecture is a synthesis of problems regarding contemporary
theories and methodology of archeology. It addresses issues that
relate to archaeology as a discipline as well as potentials and
threats it faces in twenty-first century. Of crucial importance is
a question concerning social role of archaeology in addressing
by it new issues / research themes. These problems are
discusses in relation to such topics as: social and cultural change
in archaeological perspective, issues of agency, identity and
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Zalecana literatura:

power and the role of archeology in their approaching and
constructing.
Efektem jest uzyskanie wiedzy na tematy nowej problematyki
badawczej w archeologii, jej podstaw teoretycznych. Studenci
uzyskują rozeznanie i umiejętność oceny modeli oferowanych
w ramach archeologii oraz krytycznego spojrzenia na rolę
archeologii we współczesnym świecie. Potrafią również
praktycznie zastosować wiedzę, realizując własne projekty
badawcze.
Studenci rozumieją różnice i podobieństwa, a także
konsekwencje różnych sposobów uprawiania archeologii we
współczesnym świecie.
Posiadają umiejętności świadomego wyboru modelu/sposobu
interpretacji przeszłości jak i określenia roli archeologii
obecnie.
A result of this lecture is a knowledge about the new research
problems in archaeology and its theoretical foundations.
Students will gain an understanding and skills necessary to
evaluate explanatory models offered in archaeology as well as
critical look at the role of archaeology in contemporary world.
They will also gain an ability to put a knowledge into practice
while conducting their own research projects.
Students will understand differences and similarities as well as
consequences of different ways of practicing archaeology in
contemporary world.
They will gain the skills necessary to consciously choose a
particular model or a way of interpreting the past as well as to
define the role of archaeology at present.
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