Indbydelse

TeoriGymnastik
arkæologisk diskussionsklub
Hvad siger teorierne? På hvilken måde bliver de brugt i arkæologien? Hvordan kan
vi selv benytte os af teorierne i vores små og store forskningsprojekter? Og kan vi
måske selv være med til at udvikle sådanne?
For at dykke ned i de rørte vande, flytte rundt på brikkerne og brydes med teorierne
inviterer vi alle til at deltage i den arkæologiske diskussionsklub TeoriGymnastik.
Hvorfor TeoriGymnastik
Det er sjældent at der i det daglige arbejde bliver tid til at sidde sammen med
andre arkæologer og diskutere de teorier og metoder, vi anvender i arkæologien.
Når det en sjælden gang sker, opdager man hvor berigende og inspirerende det er.
Vi forestiller os at vi mødes en gang om måneden, og at vi fra gang til gang aftaler,
hvilke teorier og emner der tages op, f.eks. med udgangspunkt i en bog, en artikel
eller egne arbejder. Godt nok holder undertegnede til i København, men gruppen
behøver ikke at være geografisk stedfast.
På første møde dykker vi ned i:

Kognitiv teori og arkæologi
Vi mødes 22. marts
Første møde i TeoriGymnastik finder sted torsdag d. 22. marts kl. 17.00 i København
(det mere præcise mødested følger senere i en mail til de tilmeldte).
Her skal vi:
 præsentere os for hinanden
 snakke om hvad vi fremover kunne have lyst til at tage op til diskussion
 diskutere kognitiv teori og arkæologi.
Man kan forberede sig ved at læse s.15-23 i Thomas Wiben Jensens bog Kognition
og konstruktion. To tendenser i humaniora og den offentlige debat, Samfundslitteratur 2011. Tilmeldte deltagere vil få tilsendt disse sider og anden litteratur
inden mødet.
Alle er velkomne
Hvis du er interesseret i diskussionsklubben TeoriGymnastik, så send en mail til
teori@archaeology.dk – og skriv gerne lidt om hvilke forventninger, ønsker og ideer
du har til diskussionerne.
Med venlig hilsen – vi glæder os
Mari Hardenberg, Ulla Odgaard og Jette Rostock

Foreningen af Fagarkæologer

