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Vsebina:
Uvodni sklop predavanj obsega teme, obvezne za raziskovanje in razumevanje zgodnje srednjeveške
dediščine kot je poznavanje kronologije, osnovni pregled materialne kulture, viri in odnos med
različnimi tipi virov, prostorske celote in arhitektura, aspekti vsakdanjega življenja in pregled
najpomembnejših institucij in literature. V nadaljevanju sledi predstavitev zgodovine arheoloških
raziskav, pregled institucij ter literature in virov za področje arheoloških raziskav zgodnjega
srednjega veka. Vsebina obsega predstavitev izbranih tem, ki omogočajo razumevanje življenja v
času zgodnjega srednjega veka v jugovzhodni Evropi: kronološki okvir, viri in značilnosti vsakdanjega
življenja in odnos do smrti skozi pregled materialnih ostankov. Vsebina obsega tudi teme, ki dodatno
ilustrirajo dogodke v času zgodnjega srednjega veka kot so: umetnost – vplivi na predmete
vsakdanjega življenja in vir za preučevanje vsakdanjega življenja, novosti v tehniki in znanosti, ki so
vplivale na spremembe v materialni kulturi, proizvodnja in trgovina s predmeti, vplivi in ideje, ki se
kažejo v arheoloških ostankih.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študenta z dediščino zgodnjega srednjega veka s poudarkom na arheološki
dediščini JV Evrope. Na podlagi reprezentančnih primerov ohranjene arheološke dediščine se
študentu predstavi zgodovinski potek dogajanj in njegove posledice, prepoznavne v materialni
kulturi. Študent se seznani tudi s spomeniki arhitekture in umetnosti. Za boljše razumevanje
zgodovinskega ozadja in materialne kulture se študentu predstavijo teme povezane z religijo,
umetnostjo, arhitekturo, gospodarstvom.
Študent se nauči razumeti zakaj so postavljene določene časovne meje in različna poimenovanja
časovnih odsekov ter razumeti vzroke za uvedbo teh, kakor tudi razumeti spremembe in posledice
sprememb, ki so pomenile konec nekega in začetek novega obdobja. Študent je seznanjen s temami,
ki neposredno ne sodijo v arheologijo, so pa ključnega pomena za razumevanje načina razmišljanja,
razvoja in procesov, ki so se dogajali na različnih nivojih življenja in so tako vplivali na oblikovanje
materialne kulture in življenja nasploh. Na podlagi pridobljenega znanja študent izbere temo in jo na
kratko predstavi ostalim slušateljem. Razumevanje gradiva in posameznih tem se poglobi tudi s
predavanji gostujočih predavateljev.
Vsebina predmeta obsega več različnih tematskih sklopov, ki omogočajo razumevanje obdobja
zgodnjega srednjega veka JV Evrope ter arheoloških kontekstov in najdb iz istega časovnega obdobja.

