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Archeologia Powszechna I (Paleolit i mezolit)
Prehistory of Europe I (Palaeolithic and Mesolithic)
05- APIPM-12
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I, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
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wykład i ćwiczenia, obowiązkowe
lecture and classes, compulsory
30h wykładu, 30h ćwiczeń
30h lectures, 30h classes
6
6
dr Katarzyna Pyżewicz
Dr. Katarzyna Pyżewicz
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kurs wprowadzenia do prahistorii
introductory course in prehistory
obecność na zajęciach, prezentacja, egzamin
class participation, in-class presentation, exam
Metody badawcze paleolitu i mezolitu.
Zagadnienie antropogenezy.
Podziały i zróżnicowanie kulturowe w poszczególnych
podokresach chronologicznych.
Przemiany środowiska naturalnego oraz ich wpływ na rozwój
społeczeństw prahistorycznych.
Zróżnicowanie inwentarzy kultury materialnej społeczeństw
paleolitu i mezolitu.
Charakterystyka podstaw gospodarczych, osadnictwa, kultury
symbolicznej i organizacji ugrupowań plejstocenu i wczesnego
holocenu.
Research methods of the Palaeolithic and Mesolithic
investigations.
Problems of anthropogenesis.
Divisions and cultural diversification in particular chronological
periods.
Transformations of the natural environment and their influence
on cultural development of prehistoric societies.
Diversification of inventories of material culture in the
Palaeolithic and Mesolithic societies.

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Description of subsistence, settlement patterns, symbolic culture
and social organization of human groups inhabiting Europe
during the Plaistocene and Early Holocene periods.
Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat problematyki
paleolitu i mezolitu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
odnoszących się do terenów Europy.
Po zaliczeniu zajęć uczestnik powinien mieć wiedzę na temat:
- sposobów badań i interpretacji podstawowych źródeł
związanych z wczesną i środkową epoką kamienia;
- najważniejszych stanowisk archeologicznych datowanych na
okres plejstocenu i wczesnego holocenu;
- podstawowych podziałów kulturowo-chronologicznych
związanych z okresami dolnego, środkowego, górnego i
schyłkowego paleolitu oraz mezolitu, a także kryteriów tych
podziałów;
- zagadnień związanych z obróbką surowców kamiennych i
organicznych, podstawami gospodarczymi, elementami
symboliki, osadnictwem i innych elementów życia codziennego
ugrupowań paleolitu i mezolitu.
2) Student rozumie:
- podstawowe pojęcia i definicje paleolitu i mezolitu;
- kluczowe problemy epoki kamienia na obszarze tzw. Starego
Świata;
- znaczenie i specyfikę badań nad starszą i środkową epoką
kamienia.
3) Student posiada umiejętności:
- wyróżniania i charakterystyki podstawowych źródeł
materialnych (artefakty krzemienne, kostne, drewniane itp.)
dystynktywnych dla poszczególnych jednostek paleolitycznych
i mezolitycznych;
- interpretacji danych źródłowych w kontekście badań nad
poszczególnymi elementami życia społeczności starszej i
środkowej epoki kamienia;
- krytycznego oceniania i wykorzystywania danych
prezentowanych w literaturze przedmiotu odnoszących się do
zagadnień paleolitu i mezolitu.
Student gains the basic knowledge of the Palaeolithic and
Mesolithic periods with the special emphasis on the
characteristics of these periods on the territory of Europe.
After completing the course student should have
1) the knowledge of:
- the methods of research and interpretations of the basic
material data connected with Paleolithic and Mesolithic periods;
- the most important archaeological sites dated to the
Pleistocene and Early Holocene;
- basic cultural and chronological differentiations of Lower,
Middle, Upper and Late Paleolithic also Mesolithic periods, as
well as the criteria applied for defining these differences;
- issues related to lithic and other prehistoric technologies,

Zalecana literatura:

Recommended reading:

economic basics , settlement patterns, symbolic culture and
other components of habits of the prehistoric societies.
Student 2) gains the understanding of terminology related to
Palaeolithic and Mesolithic periods; the key issues related to the
Stone Age in the Old World; the role of research on Pleistocene
and Early Holocene periods and its characteristic features.
Student 3) gains the skills necessary to:
- differentiate and characterize the basic material data
(i.a. lithic, bone and wood artifacts) specific to particular
Palaeolithic and Mesolithic cultures;
- interpret archaeological data in the context of research on the
different elements of Pleistocene and Early Holocene societies’
existence.
After gaining the fundamental knowledge of the Paleolithic and
Mesolithic students should be able to critically evaluate and use
analogical data presented in the literature.
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