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Metody interpretacji źródeł archeologicznych. Ceramika
Methods of Interpretation of Archaeological Material Finds:
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Podstawy wiedzy taksonomicznej oraz ogólna znajomość
wyrobów ceramicznych w pradziejach.
Basics of taxonomy and general knowledge of pottery in
prehistory.
Zaliczenie na ocenę; aktywny udział w zajęciach.
Test with mark; active participation in classes.
Podstawy technologicznej metody taksonomicznego podziału
źródeł ceramicznych.
Praktyczne zastosowanie technologicznej metody
taksonomicznego podziału źródeł ceramicznych.

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z koncepcją
datowania technologicznego ceramiki pradziejowej pochodzącej
z Niżu Polskiego. Przygotowani będą oni do samodzielnych
analiz ceramiki, z preferencją ahomogennych kulturowo
zbiorów źródeł, pochodzących z badań powierzchniowych,
względnie „spoza obiektów” z obszarów stanowisk
wielokulturowych.
W efekcie kursu student posiada umiejętność wykorzystania
wiedzy z zakresu metody datowania technologicznego ceramiki
dla określania jej chronologii w przypadku codziennej,
dominującej, praktyki taksonomizacji: zbiorów źródeł
ahomogennych (np. napowierzchniowych).

Objectives and learning
outcomes:
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