
Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Bliskiego i Środowego Wschodu „Szarkun” działające na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (KNSA UJ) mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 r., 
o nazwie:

Caravanserai „Młodzi Badacze Starożytnego Wschodu”
I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna 

Szeroko rozumiane przez nas tereny Starożytnego Wschodu, rozciągające się od zachodu przez pustynie Afryki 
Północnej na wschód aż po dolinę rzeki Indus, których zasięg na północy obejmowały obszary położone wokół Morza 
Czarnego i Morza Kaspijskiego, zaś na południu sięgały Etiopii i Jemenu, są areną dla wielu badań różnych ekspertów. 
Historycy, archeolodzy, orientaliści oraz inni specjaliści zajmujący się badaniami terenowymi, filologicznymi, analizami 
chemicznych, będący studentami, magistrami lub doktorantami kierunków związanych ze Starożytnym Wschodem są 
niniejszym zaproszeni do dyskusji na temat:

„Czasy wielkich przemian: zerwanie czy kontynuacja?”

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji zachęcamy do twórczego interpretowania powyższego tematu. 
Poza rozumieniem okresu przemian tylko w sensie wielkich wydarzeń historycznym, jak np. najazdy Gutejów na 
Mezopotamię, czy wyprawa Aleksandra Macedońskiego, mile widziane są również dyskusje na temat ewolucji różnych 
rozwiązań technologicznych, np. sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt, wykorzystywanie nowych surowców przy 
produkcji narzędzi i uzbrojenia, ale także doniosłe zmiany na polu architektury i sztuki. Proponowanego tematu nie 
ograniczamy jedynie do kultury materialnej. Wpływ migracji ludności na różne przemiany etniczne, religijne, czy 
językowe jest także ciekawym rozwinięciem postawionego przez nas problemu badawczego. Warto również rozważyć 
wpływ zmian klimatycznych na przełomowe dzieje człowieka. A może to niezwykle utalentowane jednostki odgrywały 
kluczową role w momentach przemian?

Rewolucja neolityczna, powstanie pisma, pierwsze organizmy państwowe, 
narodziny i zmierzch imperiów, wynalezienie brązu i wytop żelaza, 

politeizm a monoteizm, hellenizacja Wschodu, podbój arabski, wyprawy krzyżowe

Czy eksponowane w historii „Czasy wielkich przemian” rzeczywiście były tak niezwykłe dla ówcześnie żyjących ludzi? 
Czy mamy do czynienia z momentem zerwania ciągłości czy okresem ukrytej kontynuacji? Czy diametralne zmiany na 
różnych polach kultury powinniśmy nazywać rewolucjami, a może raczej następowały one ewolucyjnie?

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Więcej informacji: szarkun.uw.edu.pl/caravanserai
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