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podstawowa wiedza z zakresu krzemieniarstwa
fundamental knowledge of lithic materials
zaliczenie ustne
oral exam
Specyfika materiałów krzemiennych z obszarów nadbałtyckich.
Wyznaczniki krzemienne poszczególnych ugrupowań
paleolitycznych, mezolitycznych, neolitycznych oraz z epoki
brązu.
Cechy dystynktywne poszczególnych metod i technik obróbki
surowców krzemiennych w kontekście kulturowochronologicznym.
Aspekt funkcjonalny wybranych rodzajów artefaktów.
Ćwiczenia praktyczne – interpretacja oryginalnych i
eksperymentalnych materiałów krzemiennych w wybranych
aspektach.
The specificity of flint materials from the Baltic Sea area.
Lithic determinants of the individual Paleolithic, Mesolithic,
Neolithic and Bronze Age groups.
Distinct characteristics of flint material processing methods and
techniques in the cultural and chronological context.
Functional aspect of the various tools.
Practical classes – interpretation of the original and
experimental materials in the selected contexts.

Treści przedmiotu:

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Student:
1) uzyskuje szczegółową wiedzę na temat dystynktywnych
typów, technologii oraz wykorzystywanych surowców
krzemiennych związanych z paleolitycznymi ugrupowaniami z
jednozadziorcami, tylczakami oraz liściakami, mezolitycznym
kompleksem północnym (maglemoskim) oraz północnowschodnim, podstawowymi neolitycznymi kulturami (m.in.
wstęgowymi, pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki
sznurowej) oraz wybranymi jednostkami epoki brązu;
2) rozumie:
- pojęcia i definicje związane z typologią i technologią źródeł
krzemiennych;
- znaczenie specyfiki krzemieniarstwa obszarów nadbałtyckich
w kontekście lokalizacji złóż skał krzemionkowych, osadnictwa
i innych elementów życia codziennego społeczności
związanych z poszczególnymi okresami w pradziejach;
3) posiada umiejętności:
- samodzielnego opracowania zbiorów krzemiennych z
obszarów krajów nadbałtyckich, w tym w szczególności z
terenów Niżu Polskiego,
- krytycznej oceny i wykorzystywania wyników badań
materiałów krzemiennych prezentowanych w literaturze
przedmiotu,
- poprawnego wydzielania artefaktów krzemiennych oraz
określania poszczególnych typów narzędzi, sposobu wykonania
charakterystycznych okazów oraz ich przynależności
chronologiczno-kulturowej.
Student:
1) gains the detailed knowledge of distinctive types,
technologies and utilized lithic raw materials from
Paleolithic groups (Shouldered Point, Backed Blade and Tanged
Point complexes), Maglemosian and Northeastern complexes,
basic Neolithic cultures (i.a. Linear Pottery, Funnel Beaker,
Globular Amphora, Corded Ware) and selected units from the
Bronze Age;
2) understands:
- the terminology related to typology and technology of lithic
materials;
- the importance of characteristic features of flint materials
from the Baltic Sea area in the context of locations of deposits
of siliceous rocks, settlements and other items of daily social
life associated with various periods in the prehistory;
3) gains the skills:
- to compile flint assemblages from the Baltic Sea area, in
particular the Polish Lowland areas;
- to critically evaluate and use data connected with lithic
materials presented in the literature;
- to properly select lithic artifacts and differentiate between
various types of tools and methods of shaping distinctive forms
and its chronological-cultural affiliation.
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