Od Redakcji

W

11. tomie Raportu krzepnie docelowa struktura naszego rocznika. Jego celem jest publikacja
wyników ratowniczych badań wykopaliskowych z obszaru naszego kraju. Studiom i materiałom
z tego zakresu towarzyszą dyskusje i polemiki na tematy związane z szeroko rozumianą problematyką archeologicznych badań prewencyjnych na obszarach planowanych inwestycji, których
realizacja grozi nieodwracalnymi zniszczeniami zalegających w ziemi pomników i zabytków
przeszłości. Zrozumiałe jest więc, że udostępniamy łamy naszego pisma również dla archeologów
poruszających kwestie konserwatorstwa, metodyki i technik badań prospekcyjnych i wykopaliskowych oraz zagadnień organizacyjno-prawnych, związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego.
Swoje miejsce znajdują w naszym roczniku także problemy funkcjonowania archeologii oraz wiedzy
o materialnych pozostałościach odległej przeszłości w wymiarze społecznym współczesnej Polski.
Strukturę niniejszego tomu Raportu wzbogaca rzut oka na osiągnięcia archeologii ratowniczej
u naszych europejskich przyjaciół, tym razem w Mołdawii. Truizmem jest bowiem stwierdzenie,
że nie można dobrze organizować i należycie wykonywać wyprzedzających, terenowych badań
ratowniczych na zagrożonych inwestycjami obszarach bez wzajemnych inspiracji i międzynarodowej wymiany doświadczeń.
Recenzje książek, prezentujących materiały i wiedzę z różnych badań ratowniczych, najczęściej tzw.
autostradowych, dopełniają strukturę naszego pisma, stając się niezbywalnym elementem każdego
tomu. Wskazując na wady i niedostatki oraz podkreślając osiągnięcia poszczególnych publikacji,
stają się one elementem szerszej dyskusji naukowej. W warunkach obfitości produkcji wydawniczej
recenzje pomagają też we wstępnej orientacji potencjalnego czytelnika na rynku wydawniczym.
Informują nie tylko o jakości i poziomie wysiłku naukowego, tkwiącego w recenzowanych tomach,
ale powiadamiają również o kontynuacji już znanych i o powstawaniu nowych inicjatyw i serii
wydawniczych.
Wśród „Studiów i materiałów” zamieszczonych w tym tomie na szczególną uwagę zasługuje
interdyscyplinarny artykuł poświęcony neolitycznemu grobowi z Sikorowa na Kujawach. Autorzy,
wśród nich archeolodzy oraz specjaliści z zakresu różnych dyscyplin przyrodniczych, zjednoczyli swe
wysiłki w celu stworzenia niemalże wzorcowej publikacji źródłowej jednego, niewielkiego obiektu.
Warty wyeksponowania jest cały dział „Dyskusji i polemik”. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na
studium poświęcone funkcjonowaniu przeszłości we współczesnym polskim społeczeństwie, które
przeprowadzono na przykładzie wielostronnej analizy festynów archeologicznych na płaszczyźnie
edukacji, popularyzatorstwa i komercjalizacji. Nie można nie wspomnieć także o nowoczesnych
technikach prospekcji nieinwazyjnej, takich jak LiDAR oraz o badaniach geomagnetycznych publikowanych w dziale „Badania ratownicze za granicą”.
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From the Editorial Board

I

n the 11th volume of the Report the structure of our annual magazine has solidified. Its aim is to
publish results of preventive excavations from the territory of our country. Studies and materials within this scope are accompanied by discussions and polemics on issues related to the wider
issue of preventive archaeological research in areas of planned developments, the implementation
of which may cause irreversible damage to monuments of the past still lying in the ground. Thus,
it is understandable, that we give access to our magazine also to archaeologists discussing the issues of heritage management, methods, techniques of prospection and excavation as well as legal
and organisational issues related to the protection of archaeological heritage. The problems of the
functioning of archaeology and knowledge of the material remains of the distant past in the social
dimension of contemporary Poland also have their place in our magazine.
Structure of the present volume of the Report is enriched by a glance at the achievements of preventive archaeology at our European friends’, this time Moldavian; as it is a truism to say that preventive
archaeological research in areas of planned developments cannot be well-organized and properly
performed without mutual inspiration and international exchange of experiences.
Reviews of books presenting materials and knowledge from various preventive research complete
the structure of our magazine, constituting an indispensable element of every volume. Pointing at
drawbacks and deficiencies, and highlighting the achievements, they are an element of a wider scientific discussion. The reviews help prospective readers, faced with the abundance of publications, in
preliminary orientation in the editorial market. They bring information not only on the quality and
the level of scientific effort of the reviewed volumes, but also on the continuation of already existing
or the creation of new initiatives and editorial series
Among the “Studies and Materials” included in this volume, the interdisciplinary article about the
Neolithic grave of Sikorowo in Kuiavia deserves special attention. The authors, among them the archaeologists and specialists in various disciplines of natural sciences, united their efforts to create
an almost model source publication of one small object.
The entire section of the “Discussions and Polemics” is worthy of highlighting. Hereby, I would also
like to draw attention to the study of the functioning of the past in contemporary Polish society,
based on multifaceted analysis of archaeological festivals in the field of education, popularisation
and commercialisation. One must not forget about modern techniques of non-intrusive prospection,
such as lidar and geomagnetic research, published in the “Preventive Research Abroad” section.
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