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Od Redakcji

W

niniejszym, 10. tomie Raportu, kontynuujemy realizację nowej formuły naszego wydawnictwa,
zapoczątkowanej w ubiegłym roku. Miejsce serii wydawniczej, poświęconej publikowaniu
sprawozdań z badań terenowych przeprowadzanych w konkretnym roku lub w okresie dwóch lat,
zajął rocznik. Prezentujemy w nim efekty ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych
w różnym czasie.
W dalszym ciągu naszym celem jest też udostępnianie wyników różnorakich analiz wykonywanych przez przedstawicieli nauk przyrodniczych, które znacząco poszerzają możliwości właściwej
interpretacji odkrywanych przez archeologów materialnych reliktów przeszłości i pogłębiają zdolność
wyjaśniania istotnych fragmentów procesu społeczno-kulturowego, znajdującego odbicie w tychże
reliktach. Publikowane w niniejszym tomie analizy paleobotaniczne i paleozoologiczne materiałów
ze stanowiska 2 w Zagórzu są egzemplifikacją tego nurtu naszych zamierzeń wydawniczych.
Zamieszczone w tym tomie Raportu opracowania interdyscyplinarne oraz studium poświęcone
zabytkom krzemiennym rozpoczynają kilkuletni program publikowania ważnych materiałów ze
wspomnianego stanowiska. Strategia cząstkowego udostępniania wyników badań w Zagórzu,
w postaci artykułów poświęconych wybranej grupie zabytków lub zespołów związanych z określoną
jednostką kulturową lub z określonego odcinka czasu i publikowanych w kolejnych tomach naszego
rocznika, zdeterminowana jest szeregiem obiektywnych trudności. Przygotowanie jednej, kilkutomowej publikacji ogromnego zbioru reliktów wielokulturowego osadnictwa z rozległego, liczącego
prawie 8 hektarów powierzchni stanowiska, jest trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym.
Najtrudniejszym zadaniem okazało się skoordynowanie terminów realizacji prac przez poszczególnych badaczy, wchodzących w skład licznego zespołu archeologów i specjalistów innych dyscyplin,
reprezentujących ponadto różne ośrodki naukowe w kraju.
Zarysowały się dwie konkurencyjne opcje publikacji ważnych, czasami o przełomowym znaczeniu,
wyników badań ratowniczych. Przygotowanie zwartej, kompletnej publikacji źródłowej, której
towarzyszą gruntowne opracowania krytyczne, byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jego jedyną
wadą jest odległy i bliżej nieokreślony w czasie termin realizacji. W obliczu tej okoliczności wybrano
odmienną opcję, która opisana jest w akapicie powyżej i polega na strategii cząstkowego, rozłożonego w czasie, udostępniania rezultatów terenowego wysiłku badawczego i następującego po nim
etapu prac gabinetowych.
W 10. tomie Raportu kontynuujemy publikację artykułów o charakterze dyskusyjnym. Obok recenzji
publikacji książkowych, znajdują się tu także wystąpienia poświęcone problemom badań archeologicznych na terenach leśnych. Ważne miejsce zajmują też wypowiedzi archeologów, wieloletnich
praktyków, poświęcone pozanaukowym ograniczeniom pracy konserwatorskiej na przykładzie
regionu sandomierskiego oraz perły europejskich pradziejów – kopalni krzemienia pasiastego
w Krzemionkach Opatowskich. Dzięki artykułowi kolegów z Łotwy poznajemy wybrane efekty
archeologii ratowniczej w kolejnym kraju europejskim.
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I

n this, tenth volume of the Report, we continue the new formula of our periodical which we initiated last year. The place of the series devoted to publishing reports from the field research performed in a given year or in the period of two years has been taken over by an annual, in which we
are presenting the results of rescue archeology research carried out in various periods of time.
We also continue to make available the results of various analyses conducted by those involved in
natural science, which significantly expand the possibilities of correct interpretations of the material
relics of the past discovered by archaeologists, and deepen the capability to explain the important
fragments of the social and cultural process, which is reflected also in those relics. The paleobotanical and paleozoological analyses of materials from the site 2 in Zagórze, published in this volume, are
an exemplification of that trend of our publishing plans.
The interdisciplinary developments and a study devoted to flint artefacts, which have been included
in this volume of the Report, mark the beginning of a several-year-long programme of publishing
some important materials from the above mentioned site. The strategy which involves making partial results of the work in Zagórze available, that is, in a form of articles devoted to a selected group
of artefacts or complexes connected with a specific cultural unit or from a specified period of time,
and published in the following volumes of our annual, is determined by a number of objective difficulties. Preparing one publication composed of several volumes, concerning an enormous collection
of multicultural relics of settlement from the large, nearly 8-hectare site, is a difficult undertaking
from the organizational point of view. The most difficult task was to agree on the dates for individual
researchers – members of a big team of archaeologists and specialists in other disciplines who, in
addition, represent different research centres all over the country.
Two competitive options concerning the publication of important and, in some cases, breakthrough
results of rescue surveys, have been outlined. Preparing a coherent, complete source publication accompanied by thorough critical developments would be the best solution. The only disadvantage of
that option is that the deadline for its completion would be distant and unspecified. Having taken
this into account, another option was chosen, which has been described in the above paragraph and
involves making the results of the field research efforts and the following stage of office work available in sections, stretched in time.
In the tenth volume of the Report, we continue publishing discussion articles. Apart from book reviews, there are also developments on the problems of archaeological research in forest areas. Other
important materials include the opinions of the archaeologists with many years of practical experience, devoted to the limitations in conservation work not related to science on the example of the
region of Sandomierz and on the pearl of European prehistory – the striped flint mine in Krzemionki
Opatowskie. Thanks to our colleagues from Latvia, we can learn about the selected results of rescue
archaeology in another European country.
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