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Podstawowe informacje o narzędziach i tekstyliach.
Basic knowledge about tools and textile.
Zaliczenie; aktywny udział w zajęciach.
Test; active participation in classes.
Omawianie niektórych narzędzi przędzalniczych, tkackich i
innych używanych do wyrobu tkanin i wyrobów pozatkackich
od epoki kamienia do nowożytności. Poznanie podstawowych
splotów, dzianin, technik plecionkarskich, siatkowych i
makram, rejestrowanych w materiale wykopaliskowym i na
odciskach (polepa, fragmenty naczyń, kafli). Próba rozpoznania
tekstyliów na zabytkach oraz samodzielne wykonanie kilku
pomiarów próbek.

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Student:
1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat
(a) narzędzi używanych do wykonywania tkanin, plecionek,
dzianin i innych wyrobów nietkackich; (b) identyfikacji
niektórych surowców włókienniczych; (c) podstawowych
splotów tkackich i wyrobów nietkackich; (d) rozpoznawania
odcisków tekstylnych na wyrobach glinianych i metalowych;
(2) rozumie: (a) podstawową terminologię włókienniczą, (b)
potrzebę wykonywania niektórych analiz laboratoryjnych, (c)
znaczenie tekstyliów w pradziejach, średniowieczu i okresie
nowożytnym;

(3) posiada umiejętność: (a) określenia wybranych tkanin
wykopaliskowych i wyrobów nietkackich, (b) obsługi sprzętu
optycznego (mikroskop), (c) wstępnego rozpoznania odcisków,
(d) czytania ze zrozumieniem prac naukowych związanych z
włókiennictwem i wyciągania wniosków.
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outcomes:
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