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Celem zajęć jest zapoznanie z aktualnym stanem badań nad
zagadnieniami poruszanymi w tzw. archeologii historycznej
skupiając się przede wszystkim na ziemiach polskich.
Poruszane będą takie zagadnienia, jak: budownictwo grodowe,
budownictwo obronne (zamki i siedziby na kopcach),
osadnictwo wiejskie i rozwój ośrodków miejskich,
budownictwo sakralne (katedry, kościoły parafialne i klasztory),
mennictwo, uzbrojenie, a także inne elementy kultury
materialnej.
The aim of the course is to provide students with the state of the
research in regard to the so called historical archaeology in
Poland. Issues to be discussed during the course include:
structures on fortified settlements; defensive structures (castles
and burgs); rural settlement and the development of towns;
burial rites, ecclesiastical buildings (cathedrals, parochial
churches, monasteries and convents); mintage policy; weaponry
and other elements of material culture.
Student: uzyskuje wiedzę dotyczącą przekształceń
zachodzących w osadnictwie „historycznym” na ziemiach
polskich poprzez pryzmat historii architektury, budownictwa
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outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

obronnego i kultury materialnej;
rozumie znaczenie badań w ramach archeologii historycznej i
jej roli we współczesnej rzeczywistości, w odniesieniu do badań
interdyscyplinarnych (zwłaszcza z zakresu archeologii, historii i
historii sztuki) i badań nad kulturą materialną i symboliczną
średniowiecza;
posiada umiejętność rozpoznawania średniowiecznych struktur
na omawianym terytorium; rekonstrukcji fragmentarycznie
zachowanych elementów architektury monumentalnej; czytania
ze zrozumieniem literatury przedmiotu; prawidłowego
posługiwania się fachowymi pojęciami i terminami z tego
zakresu; interpretacji pozyskanych źródeł w szerszym
kontekście kulturowym.
The student: 1) learns about the changes of ‘historical’
settlement in Poland with relation to the history of architecture,
defensive structures and material culture;
2) understands the significance of research on historical
archaeology and its role in contemporary world; in relation to
interdisciplinary research (especially related to archaeology,
history and history of art) and the studies on the medieval
material and symbolic culture;
3) can identify examples of medieval structures within
discussed area; reconstruct fragmentarily preserved elements of
monumental architecture; comprehend the subject literature;
employ advanced notions and terms related to the subject;
interpret the obtained sources in a broader cultural context.
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