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podstawowa wiedza o społeczeństwach pradziejowych
basic knowledge about prehistoric societies
aktywny udział w zajęciach, test źródłowy
class participation, final quizz
Prezentacja źródeł ceramicznych, metod ich opisu i klasyfikacji.
Zaznajomienie z podstawowymi publikacjami na temat źródeł.
Presentation of ceramic sources, methods of their description
and classification. Familiarizing students with introductory
publications concerning pottery.
Charakterystyka najliczniejszej kategorii źródeł
archeologicznych – ceramiki – pod kątem jej przydatności w
interpretacji archeologicznej. Głównym celem jest odkrycie
możliwości poznawczych ceramiki oraz zapoznanie z
podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z jej
opracowywaniem. Zajęcia odbywają się w małych grupach w
oparciu o materiał empiryczny.
Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat
pradziejowej wytwórczości ceramicznej i samej ceramiki jako
źródła poznawczego w archeologii;
2) rozumie czym jest wytwórczość garncarska, jakie różnice
zachodzą w materiale ceramicznym między poszczególnymi
okresami pradziejów;

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

3) posiada umiejętności wstępnego rozpoznania na podstawie
materiału ceramicznego najważniejszych jednostek kulturowych
w pradziejach ziem polskich.
Practical classes aimed at getting knowledge about the most
commonly found category of archaeological data – pottery and
its description from the angle of their usefulness in
archaeological interpretation. The main objective of the classes
is discovering information potential of pottery and familiarizing
students with the basic concept and terms. The course is taught
in small groups with extensive use empirical material.
1) Students shall gain a basic knowledge in prehistoric ceramic
ware production as well as its research value in archaeology.
2) Students shall gain an understanding of the basics of pottery
production and the differences arising between ceramic
materials of particular periods in prehistory.
3) Students shall gain the necessary skills for an initial
identification, on the basis of ceramic material, of the most
important cultural groups in the prehistory of Polish land.
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