Od redakcji

N

owe doświadczenia i dyskusje w różnych środowiskach archeologicznych skłoniły Redakcję do
zmiany dotychczasowego statusu Raportu jako serii wydawniczej na pismo, które będzie się
ukazywać raz w roku. Chcemy wyjść z wąskich, krępujących ram publikacji sprawozdającej wyniki
archeologicznych badań ratowniczych z określonego roku lub okresu dwuletniego, tak jak działo się
to dotychczas. Zależy nam na premiowaniu opracowań szeroko zakrojonych, zawierających wyniki
różnorakich analiz laboratoryjnych, powstających z namysłem, solidnych i przemyślanych.
W następnym tomie, którego wydanie planujemy na koniec 2014 roku, Raport przyjmie postać
klasycznego rocznika, publikującego opracowania wyników badań ratowniczych nie tylko stanowisk
zagrożonych budową dróg i autostrad, wykraczających poza proste sprawozdania z badań terenowych. Apelujemy do Kolegów, kierujących badaniami ratowniczymi – niezależnie od czasu kiedy były
one przeprowadzone – do nadsyłania oryginalnych, wcześniej nigdy nie publikowanych opracowań
wspomnianych wykopalisk. Kładziemy nacisk na naukowy, źródłowy charakter tychże prac. Nie
ograniczamy ich objętości. W każdym tomie rocznika znajdzie się przynajmniej jeden artykuł zdający
sprawę z doświadczeń archeologii ratowniczej w innych krajach. Uruchamiamy działy krytyki,
dyskusji, recenzji i omówień publikacji związanych z szeroko pojęta archeologią ratowniczą.
Rozszerzenie składu Komitetu Redakcyjnego oraz Zespołu Stałych Recenzentów o wybitnych przedstawicieli naszej dyscypliny z krajów europejskich (Czechy, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria i Ukraina) oraz
z USA zapewni utrzymanie wysokiego poziomu publikowanych w Raporcie prac, co jest nieustającą
troską Redakcji i Wydawcy czyli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  
Tom, który oddajemy teraz do rąk czytelników jest ostatnim, który hołduje dotychczasowej praktyce
prezentowania sprawozdań z badań ratowniczych na inwestycjach liniowych w naszym kraju,
prowadzonych w określonym wycinku czasu. Dlatego w podtytule niniejszego Raportu nawiązujemy
do dotychczasowych zwyczajów i – w nawiązaniu do tomu z 2012 roku - określamy go w następujący
sposób (2007-2008. Tom ii). Jednocześnie – w związku ze wspomnianą zmianą jego statusu – nadajemy
mu kolejny numer: Raport 8. Dotychczas ukazało się bowiem 7 tomów naszego wydawnictwa: tom
1 – Raport 96-99 (2001), tom 2 – Raport 2000 (2003), tom 3 – Raport 2001-2002 (2004), tom 4 – Raport
2003-2004, tom 1 (2006), tom 5 – Raport 2003-2004, tom 2 (2006), tom 6 – Raport 2005-2006 (2011)
i tom 7 – Raport 2007-2008, tom i (2012).
Redakcja ma nadzieję, że nowa formuła Raportu zdobędzie nowych zwolenników. Zapraszamy do
współpracy wszystkich archeologów.
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From the Editors

N

ew experiences and discussions in various archaeological environments inclined the Editorial
Board to change the current status of the Report as a publishing series to an annually published
periodical. We would like to move beyond the narrow, restricting framework of a publication reporting the results of archaeological rescue projects from a given year or two-year period, as was the case
until now. We wish to promote solid, well-thought-out and thoughtfully prepared wide-ranging reports
containing the results of various laboratory analyses.
In the next volume, the release of which is planned at the end of 2014, the Report will take the form of
a classic annual, publishing the processed results of rescue projects concerning more than sites endangered by the construction of roads and motorways, going beyond simple reports from field studies. We
urge our Colleagues in charge of rescue projects – regardless of when they were conducted – to send the
original, never before published reports on said excavation sites. We stress the scientific nature of those
works. We do not limit their size. Each volume of the annual will feature at least one article providing
a report on the experiences of rescue archaeology in other countries. We are also introducing sections
focusing on criticism, discussion, review and revision of publications concerning the widely-defined
rescue archaeology.
Expanding the Editorial Committee and the Permanent Review Team with distinguished representatives of our field from European countries (the Czech Republic, Germany, Slovakia, Switzerland and
Ukraine) and the USA will ensure the continued high standard of studies published in the Report, which
is a constant concern of the Editorial Board and the Publisher, that is the National Heritage Board of
Poland.
The volume being currently released to the readers is the last one pandering to the practice of presenting reports from rescue projects on linear investments in our country conducted within a given
period of time. That is why the subtitle of this Report follows current traditions and – in reference to
the volume from 2012 – is named in the following fashion (2007-2008. Volume ii). At the same time in relation to the mentioned change in its status – we gave it the subsequent number: Report 8. We have
published 7 volumes to date: volume 1 – Report 96-99 (2001), volume 2 – Report 2000 (2003), volume
3 – Report 2001-2002 (2004), volume 4 – Report 2003-2004, volume 1 (2006), volume 5 – Report 20032004, volume 2 (2006), volume 6 – Report 2005-2006 (2011) and volume 7 – Report 2007-2008, volume
ii (2012).
The Editorial Board hopes that the new formula of the Report will attract new readership. We would
like to invite all archaeologists to co-operate with us.
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