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Od redakcji

M

ija właśnie 10 lat od ukazania się pierwszego tomu RAPORTU. Pełny jego tytuł brzmiał:
RAPORT 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999. Został opublikowany w serii B (Materiały Archeologiczne)
Zeszytów Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych w 2001 roku pod redakcją prof. dr hab.
Zbigniewa Bukowskiego. Kolejne tomy RAPORTU, dotyczące badań z lat 2000, 2001-2002 i 2003-2004, wydawano w ramach serii B Zeszytów Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego,
co związane było z reorganizacją i zmianą nazwy Wydawcy.
Dalsze zmiany instytucjonalne, polegające na przejęciu kompetencji wspomnianych wyżej Ośrodków
przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a obecnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, spowodowały opóźnienie w procesie wydawania kolejnych tomów. Gremia kierownicze wspomnianych Instytucji, świadome roli RAPORTU w popularyzacji ochrony dziedzictwa archeologicznego,
zainicjowały wznowienie jego publikacji. Niniejszy tom, zatytułowany krótko RAPORT 2005-2006, jest
widomym znakiem kontynuacji cennej inicjatywy upowszechniania wstępnych wyników ratowniczych badań archeologicznych na trasach budowy dróg w Polsce, podjętej 10 lat temu.
W nowym, większym formacie i nowej, atrakcyjnej formie graficznej, prezentowany tom zawiera
27 opracowań wyników wykopalisk, prowadzonych w latach 2005-2006, na stanowiskach, które znalazły się w granicach budowy autostrad A-1, A-2 i A-4 oraz kilku obwodnic miast. Część Autorów przedstawia tylko ogólny zarys rezultatów swoich badań, inni dzielą się bardziej szczegółowymi rozważaniami na temat wybranych aspektów szerszej problematyki badanych stanowisk archeologicznych.
Wspólnym celem publikowanych w RAPORCIE 2005-2006 artykułów jest upowszechnienie wśród
wszystkich zainteresowanych wyników prezentowanych w nich badań. Celem redakcji jest również
zainspirowanie i ożywienie naukowej dyskusji nad formami kolejnych, szczegółowych publikacji. Redakcja bowiem nie ukrywa, że publikowane w RAPORTACH opracowania nie pretendują do roli ostatecznych i końcowych. Towarzyszyć im powinny, publikowane na łamach innych wydawnictw, wyczerpujące studia o charakterze źródłoznawczym i syntetyzującym.
W imieniu redakcji, chciałabym jeszcze serdecznie podziękować wszystkim czterdziestu dziewięciu
Autorom, którzy nadesłali prezentowane w tym tomie artykuły. Równie gorąco dziękuję Badaczom,
którzy złożyli już teksty do następnego RAPORTU obejmującego lata 2007-2008. Jego wydanie przewidujemy na koniec 2012 roku.
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