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Vsebina:
Študent/študentka se pri prvem tematskem sklopu vsebin predmeta spozna z osnovnimi teoretskimi
premisami raziskovanja neolitika in eneolitika v svetovnem merilu, ter predvsem osnovnimi pojmi in
terminologijo neolitskih in eneolitskih raziskav, kot npr. neolitizacija, “neolitski paket” idr.
Drugi sklop tem je namenjen kulturnemu in tehnološkemu razvoju od začetka uvajanja poljedelskega
načina kmetovanja do začetkov predelave kovin s poudarkom na evropskem prostoru, Anatoliji in
Bližnjemu Vzhodu. Obravnavane so teme s področja t.i. arheologij lovcev in nabiralcev (epipaleolitik
in mezolitik), prehoda mezolitik - neolitik. Obravnavan je tehnološki razvoj na prehodu mezolitik –
neolitik in postopno sprejemanje novih znanj in tehnologij (odnos Bližnji Vzhod - evropski prostor)
ter s tem povezana problematika. V luči kulturno-zgodovinskih pojasnitev je predstavljena neolitska
kulturno – kronološka slika Bližnjega Vzhoda, Anatolije in evropskega prostora. Del vsebin je
namenjen tudi 'tehnološkim inovacijam' mlajšega neolitika, spremembam poselitvenih vzorcev v
času neolitika ter posameznim izbranim temam, ki pojasnjujejo posamezne kulturne, gospodarske in
socialne vidike življenja v neolitskih skupnostih.
Z razvojem metalurške dejavnosti in eneolitskimi skupnostmi, ki so osvojile tehnologijo pridelave in
obdelave kovin, se študent seznani v tretjem sklopu vsebin, s posebnim poudarkom na evropskem
prostoru. V maniri kulturno-zgodovinskih interpretacij nadrobneje predstavljamo eneolitsko
kulturno-kronološka sliko evropskega prostora, tehnološke inovacije tega časa in spremembe v
družbenih in socialnih odnosih (specializacija obrti, spremembe v socialni strukturi družbe idr.).
Obravnavane so posamezne teme, ki pojasnjujejo vidike vsakdanjega življenja (pridelovalno
gospodarstvo, arhitektura, obrtne dejavnosti, umetnost, idr.) in smrt (pokopi in z njimi povezane
socialne prakse) v eneolitskih skupnostih.

Cilji:
Cilj predmeta je nadrobno seznaniti študente z osnovami neolitskih in eneolitskih študij, njihovo
metodologijo ter temeljnimi koncepti. Spoznajo se z arheološkimi vsebinami in z interdisciplinarnimi
temami, ki se dotikajo neolitika in eneolitika ter z osnovnimi premisami v raziskovanju neolitika in
eneolitika, predvsem v evropskem prostoru in v Anatoliji ter na Bližnjem Vzhodu.
Splošne kompetence:
Študentje pridobijo znanje zbiranja, uporabe in kritičnega vrednotenja arheoloških virov in
publiciranih podatkov. Osvojijo znanje aplikativne uporabe teorije v praksi, tudi razumevanje
argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij. Pridobijo sposobnost analize in sinteze ter
sposobnost govornega in pisnega posredovanja pridobljenega znanja. Naučijo se kritičnega odnosa
do znanstvenih in neznanstvenih besedil.

