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Treści przedmiotu:

Kontakty wschodnioeuropejskie kultur wczesnoagrarnych
Europy Środkowej
05-KWKWES-12
05-KWKWES-12
I, studia drugiego stopnia (magisterskie)
I, second cycle studies (M.A. postgraduate studies)
2, letni
2, summer
wykład, fakultatywne
lecture, optional
15
15
2
2
prof. dr hab. Aleksander Kośko
Professor Aleksander Kośko
zaawansowany
advanced
polski
Polish
Generalna wiedza z zakresu archeologii neolitu Europy
Środkowowschodniej. Znajomość geografii regionu.
General knowledge concerning archaeology of the Neolithic of
the East Central Europe. Knowledge about geography of the
region.
egzamin
examination
Prezentacja aktualnego stanu badań nad mapą mentalną obszaru
Europy Wschodniej rozpoznawalną archeologicznie wśród
społeczeństw środkowoeuropejskich okresu VII – II tys. BC.
Ekspozycja dotyczy intruzji terytorium strefy pontyjskiej przez
społeczności VII-VI/V tys. BC („janisławickie”, „linearne” i
„malickie”) oraz procesów kolonizacji przez ugrupowania
eneolityczne (kultura lubelsko-wołyńska) i późnoneolityczne eneolityzowane V/IV – III/II tys. BC (kultury pucharów
lejkowatych, kultury amfor kulistych i kręgu kultur ceramiki
sznurowej). W ocenie stanu badań podkreślono obecną ofertę
badawczą poznańskiego środowiska archeologicznego.

Course contents:
Cele i efekty kształcenia:

Celem wykładu jest przygotowanie studentów do zrozumienia
programów badań mechanizmów wczesnoagrarnej integracji
kulturowej w kręgu społeczeństw pogranicza biokulturowego
Zachodu i Wschodu Europy (perspektywa „wschodniej

orientacji” w studiach środkowoeuropejskich).
W efekcie zajęć student uzyskuje zaawansowaną wiedzę z
zakresu oceny kontekstów rozwojowych wczesnoagrarnych
społeczeństw Ziem Polski, jak również posiada rozszerzoną
perspektywę oglądu wschodnioeuropejskiego sąsiedztwa
kulturowego.
Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

A. Kośko, A. Kalečyc (red.), Wspólnota dziedzictwa
kulturowego ziem Białorusi i Polski, Warszawa 2004;
L. Bakalarska, M. Gierlach (red.), Wspólnota dziedzictwa
archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Warszawa2007;
M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt, Między Bałtykiem a
Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV – I tys. przed Chr.,
Poznań 2011.
Wskazane publikacje prezentują oglądy relatywnie pełnej
literatury z zakresu problematyki poruszanej na wykładach.
A. Kośko, A. Kalečyc (red.), Wspólnota dziedzictwa
kulturowego ziem Białorusi i Polski, Warszawa 2004;
L. Bakalarska, M. Gierlach (red.), Wspólnota dziedzictwa
archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Warszawa2007;
M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt, Między Bałtykiem a
Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV – I tys. przed Chr.,
Poznań 2011.

