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postępowanie ze znaleziskami archeologicznymi

Regina Smolnik

ArchAeologicA
Hereditas 14
97–101

Wprowadzenie

W Republice Federalnej Niemiec ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami podlegają „kompetencjom kra-
jów związkowych w zakresie kultury i edukacji”, co ozna-
cza, że każdy z 16 landów reguluje zasady postępowania 
z zabytkami architektonicznymi, archeologicznymi, czę-
ściowo paleontologicznymi oraz związanymi z nimi zna-
leziskami, na mocy własnej ustawy o ochronie zabytków. 
W kwestiach dotyczących dziedzictwa archeologicznego 
powołuje się odpowiedni, specjalistyczny organ, który 
dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami naukowymi do 
oceny zabytków archeologicznych. Decyduje on o sposo-
bie postępowania w przypadku prowadzenia prac wyko-
paliskowych czy odkryć historycznych artefaktów, a także 
w kwestii zagrożeń dla tego dziedzictwa. Poszczególne 
wspomniane ustawy o ochronie zabytków dzielą zabytki 
na ruchome i nieruchome. Przewodnią i stałą ideą w od-
niesieniu do zabytków i znalezisk archeologicznych jest 
zapewnienie im ochrony i zachowania, jak również ze-
branie i zestawienie dostępnej na ich temat wiedzy oraz 
przygotowanie ich naukowego opracowania.

Podstawy prawne

Poszczególne paragrafy saksońskiej ustawy o ochronie 
zabytków (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami Wolnego Kraju Saksonii)1 regulują najważniejsze 
kwestie:
• Saksoński Urząd do Spraw Archeologii jest centralnym 

organem odpowiedzialnym za ruchome i nieruchome 
pozostałości archeologiczne, a więc za zabytki i znale-
ziska (art. 3a, ust. 3).

• Saksoński Urząd do Spraw Archeologii sporządza li-
stę znanych archeologicznych zabytków kultury (art. 
10). Na jej podstawie urzędy opracowują wspólną 
strategię opieki nad tymi rodzajami zabytków. Jed-
nakże ochrona zabytków archeologicznych nie zależy 

1  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wolnego Kraju 
Saksonii z dnia 3 marca 1993 r. (Saksońska ustawa o ochronie za-
bytków – SächsDSchG).

ostatecznie od wpisania do rejestru zabytków kultury. 
W związku z tym ochronie mogą podlegać również ob-
szary, w odniesieniu do których istnieją przesłanki, że 
mogą mieścić się na nich stanowiska archeologiczne.

• Prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia. Orga-
nem wydającym stosowne zezwolenia jest Saksoński 
Urząd do Spraw Archeologii (art. 14). Opiniuje on 
wszystkie publiczne i prywatne inwestycje, jak również 
plany związane z eksploatacją surowców i bogactw 
naturalnych. Koszty niezbędnych badań archeologicz-
nych, prowadzonych przez Saksoński Urząd do Spraw 
Archeologii, ponosi podmiot zlecający roboty ziemne.

• Przypadkowe znaleziska należy bezzwłocznie zgłosić 
i przekazać Saksońskiemu Urzędowi do Spraw Arche-
ologii (art. 20).

• W przypadku znalezisk pozbawionych dawnego wła-
ściciela przechodzą one w całości na własność Wolne-
go Kraju Związkowego Saksonia (art. 25). Znaleziska 
pozostają w dyspozycji Saksońskiego Urzędu do Spraw 
Archeologii.
Ustawy pozostałych krajów związkowych są w znacz-

nej części podobnie sformułowane. W niemal wszystkich 
ustawach o ochronie zabytków nieznacznie zróżnicowa-
ne warianty sposobu postępowania regulują obowiązek 
powiadamiania i uzyskania zezwolenia oraz tak zwane 
„regale skarbowe”, czyli zastrzeżenie własności znalezisk 
archeologicznych dla kraju związkowego. To, jakby się 
wydawało biurokratyczne rozwiązanie, w dłuższej per-
spektywie jest jedyną skuteczną metodą gromadzenia 
w jednym miejscu informacji i wiedzy na temat zabytków 
nieruchomych i pochodzących z nich znalezisk, a także ich 
zabezpieczenia i udostępniania w przyszłości.

Wiedza na temat krajobrazów archeologicznych po-
szczególnych regionów opiera się na różnych źródłach: 
• dokumentacji opisowej i graficznej przypadkowo do-

konanych znalezisk;
• dokumentacji wykopaliskowej (zdjęcia i plany geode-

zyjne), która jako źródło wtórne odzwierciedla obecne 
i dawne elementy krajobrazu.
Jednakże jedynymi źródłami pierwotnymi są zazwyczaj 

znaleziska, do których należą również próbki pobierane 
do wszelkiego rodzaju badań przyrodniczych. Dopiero po-
nadregionalna kompilacja wszystkich dostępnych źródeł 
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i trwałe ewidencjonowanie powiązanych ze sobą infor-
macji, umożliwia analizę naukową, a tym samym stano-
wi wiarygodną podstawę do dalszych badań, a także do 
podjęcia działań konserwatorskich oraz pozyskania wie-
dzy, która może służyć ochronie zachowanych w ziemi 
zabytków archeologicznych. 

Dlatego zbiory archeologiczne, o ile można je w ogóle 
w taki sposób nazwać, różnią się zasadniczo od zbiorów 
stricte muzealnych i zaliczają się, zarówno pod względem 
ewidencjonowanych danych, jak i liczby ujmowanych 
obiektów, różnorodności materiałów i rozpiętości ich 
chronologii, do najbardziej wymagających przedsięwzięć 
pozyskiwania danych2. 

Muzea obecnie zobowiązane są do szybkiej zmiany te-
matyki wystaw i osiągania wysokiej frekwencji zwiedza-
jących. Niegdyś podstawowym zadaniem placówek mu-
zealnych było gromadzenie i naukowe opracowywanie 
zbiorów, które przekształciło się w działalność czysto wy-
stawienniczą, a celem nadrzędnym stało się dostarczanie 
wrażeń zwiedzającym. Przez to nie są w stanie sprostać 
wymogom nieustannego nadzoru i często wieloletniej 
analizie dużych, pozyskanych na wykopaliskach zbiorów 
archeologicznych – wprawdzie o wysokiej wartości na-
ukowej, ale o niskich walorach prezentacyjnych (ryc. 1).

Dokumentacja i znaleziska w systemie 

W Saksonii podąża się konsekwentnie inną drogą. Zna-
leziska są centralnie przechowywane i inwentaryzowane 
dla obszaru całej Saksonii. Efektem również tej działal-
ności może być wystawa ukazująca wyniki badań na-
ukowych, jednakże całe zarządzanie znaleziskami i ich 
konserwacją, a tym samym odpowiedzialność za prze-
chowanie i zachowanie zabytków oraz za dokumentację 
wykopaliskową pozostaje w gestii Saksońskiego Urzędu 
do Spraw Archeologii, a dokładnie Działu Centralnych 
Służb Specjalistycznych. Znaleziska archeologiczne traktu-
je się jako źródła archiwalne dotyczące historii Saksonii, 

2  Odnośnie zasadniczych różnic i specyfiki: Smolnik 2016: 169–171. 

w związku z czym przechowujący je magazyn nosi nazwę 
Saksońskie Archiwum Archeologiczne3. Cała dokumen-
tacja prac wykopaliskowych, to jest materiał opisowy, 
rysunkowy lub wizualny (w formie zdjęć i skanów 3D) 
jest przekazywany, po zakończeniu wykopalisk i sporzą-
dzeniu krótkiego sprawozdania, do działającego przy tym 
samym wydziale Centrum Dokumentacji Archeologicznej. 
Ogólnokrajowy system dokumentacji i informacji zapew-
nia, w połączeniu z systemem informacji geograficznej, 
dostęp do wszystkich istotnych danych oraz współrzęd-
nych miejsc prowadzenia wykopalisk oraz stanowisk ar-
cheologicznych. Elementem łączącym zabytki ruchome 
z dokumentacją są krótkie alfanumeryczne kody nadawa-
ne jednorazowo poszczególnym pracom na stanowiskach 
przez Centrum Dokumentacji. Wykorzystuje się je w róż-
ny sposób: do oznaczeń planowanych wykopalisk oraz 
badań ratowniczych, np. poprzez umieszczenie ich na 
tabliczkach dokumentacji fotograficznej i do samego nu-
merowania fotografii, a także nazywania plików, planów, 
skanów i do oznakowania znalezisk. Ponadto wykorzysty-
wane są również do finansowego rozliczania wykopalisk, 
umów z pracownikami, itp. Znaleziska przypadkowe i luź-
ne otrzymują kody post factum, co umożliwia stworzenie 
również w takich przypadkach powiązania między zabyt-
kami ruchomym i dokumentacją archeologiczną.

Zarządzanie zbiorami archeologicznymi – 
procedury i możliwe rozwiązania

Początki zbiorów archeologicznych Saksonii sięgają poło-
wy XIX wieku. Uzupełniane do lat 90. ubiegłego wieku, 
dzięki ważnym i trwającym wiele lat wykopaliskom regu-
larnym, badawczym i ratowniczym, wśród których należy 
wymienić duże prehistoryczne cmentarzyska, każde z kil-
koma tysiącami pochówków, oraz powiększone wielokrot-
nie w ciągu ostatnich trzydziestu lat w wyniku regulacji 
Saksońskiej ustawy o ochronie zabytków, wymagają zasto-

3  Odnośnie Saksońskiego Archiwum Archeologicznego i jego po-
przedników: Reuter 2010: 161–166.

Ryc. 1. Badania naukowe zespołów znale-
zisk archeologicznych w Saksońskim Urzędzie 
do Spraw Archeologii (fot. G. Kahle,  
Landesamt für Archäologie Sachsen)
Fig. 1. Scientific research work with archa-
eological finds in the Archaeological Heritage 
Office of Saxony (photo by G. Kahle, 
Landesamt für Archäologie Sachsen)
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sowania specjalnych procedur. Zbiory te obejmują ponad 
22 miliony ruchomych zabytków archeologicznych z ce-
ramiki, porcelany, kamienia, kości, metalu, drewna, łyka, 
szkła, skóry, tekstyliów, a czasami także papieru lub bar-
dziej współczesnych materiałów, które nie zawsze mogą 
być inwentaryzowane i dokumentowane jako pojedyncze 
przedmioty w formie typowej dla tradycyjnych magazy-
nów zbiorów ze stosunkowo jednolitymi zasobami. Należy 
ponadto wziąć pod uwagę, że z dużych wykopalisk prowa-
dzonych w centrach miast, na trasach nowo budowanych 
dróg i na terenach odkrywkowych kopalni węgla brunat-
nego, corocznie pozyskuje się bardzo dużą liczbę znale-
zisk, które są przekazywane do Saksońskiego Archiwum 
Archeologicznego. Każdego roku przybywa w nim średnio 
od 600 000 do 700 000 przedmiotów (ryc. 2).

Dlatego znakowanie dużych kompleksów znalezisk 
i zarządzanie zgromadzonymi zbiorami Saksońskiego Ar-
chiwum Archeologicznego wymagało optymalizacji. Szyb-
ka lokalizacja poszczególnych przedmiotów ma prioryte-
towe znaczenie, gdyż w obliczu ich dużej liczby pozwala 
zachować orientację i zapewnia sprawne funkcjonowanie 
systemu. Dwadzieścia lat temu Saksoński Urząd do Spraw 
Archeologii wykorzystał przeprowadzkę do nowego bu-
dynku magazynowego, aby przekształcić zarządzanie 
swoimi zbiorami i wdrożyć system kodów kreskowych, 
jakich używa się w nowoczesnych magazynach wielko-
powierzchniowych. 

Od 1997 r. kartony – będące znormalizowanymi opa-
kowaniami – oraz znajdujące się w nich torebki ze znalezi-
skami opatrywane są kodami kreskowymi i rejestrowane 
w bazie danych. W wyjątkowych przypadkach w ten spo-
sób oznaczane są również pojedyncze przedmioty wraz 
z ich lokalizacją4. Dzięki temu możliwe jest dokładne ewi-
dencjonowanie lokalizacji kartonów i znalezisk, a w przy-
padku przeniesienia lub pobrania (wypożyczenia) – po-
nowne zarejestrowanie ich w nowym miejscu (ryc. 3). 
Tym samym, możliwe jest ukierunkowane i efektywne 
udostępnianie znalezisk w celach naukowych, analiz kon-
serwatorskich lub wypożyczania, a następnie ponowny 
zwrot na właściwe miejsce. W ten sposób przechowywa-
nie materiału zabytkowego w regałach magazynu może 
być niezależne od konstruktów pomocniczych, takich jak 
klasyfikacja regionalna (np. według okręgów administra-
cyjnych), alfabetyczna (według miejsca znalezienia) lub 
rocznikowa (według daty odkrycia). Odpada konieczność 
pozostawiania wolnych przestrzeni na dotąd nieprzekaza-
ny materiał znaleziskowy, przy czym oczywiście nadal za-
leca się, chociażby ze względów racjonalnych, zwarte gro-
madzenie związanych ze sobą zespołów archeologicznych. 

Konieczne jest również przydzielanie numerów in-
wentarzowych masowym znaleziskom archeologicznym. 
Tylko w ten sposób można zagwarantować trwałą iden-

4  Reiß 2009: 140.

Ryc. 2. Widok głównego pomieszczenia 
Saksońskiego Archiwum Archeologicznego 

(fot. G. Kahle, Landesamt für Archäologie 
Sachsen)
Fig. 2. View into the main storage room of 
the Archaeological Archive of Saxony (photo 
by G. Kahle, Landesamt für Archäologie Sach-
sen)

Ryc. 3. Przydzielanie lokalizacji w Saksoń-
skim Archiwum Archeologicznym z użyciem 
systemu kodów kreskowych (fot. Landesamt 
für Archäologie Sachsen)
Fig. 3.  Location and movement control of 
finds in the  Archaeological Archive of Saxo-
ny is performed by using a bar code system 
(photo by Landesamt für Archäologie Sach-
sen)
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tyfikację przedmiotów i prowadzić indeks ich pochodze-
nia. W 2005 r. udało się wdrożyć znaczące udoskonalenie 
w zakresie znakowania znalezisk – jest nim maszyna zna-
kująca, jakich używa się np. do przemysłowego znakowa-
nia kabli lub produktów spożywczych, ale odpowiednio 
zmodyfikowana do celów archeologicznych5. Używając 
dwóch sterowanych czujnikami, ruchomych głowic dru-
kujących maszyna nanosi bez zniekształceń oznakowanie 
czarnym lub białym atramentem. Wymagane numery in-
wentarzowe przygotowuje się wcześniej w formie listy, 
następnie przesyła za pomocą komputera, a ich nadawa-
nie można uzupełnić o funkcję automatycznie rosnącej 
numeracji. Dzięki temu, oprócz konkretnego numeru in-
wentarzowego, możliwe jest również sprawdzenie liczby 
oznakowanych przedmiotów i przesłanie jej do systemu 
inwentaryzacyjnego. W międzyczasie została zainstalowa-
na druga maszyna znakująca o ulepszonej obsłudze. Licz-
ba znalezisk znakowanych w ten sposób w ciągu godziny 
znacząco przekracza możliwości człowieka. Szybkoschną-
cy atrament pozwala w ciągu godziny oznakować nume-
rem inwentarzowym 700 przedmiotów, a po zakończeniu 
tej pracy możliwe jest ich natychmiastowe spakowanie 
(ryc. 4). Dużą zaletą jest również zmniejszenie liczby po-

5  Reiß 2009: 141–142.

myłek podczas liczenia i – w porównaniu do pisma od-
ręcznego – zawsze dobrze czytelna numeracja (ryc. 5). 

Wyzwania

Inwentaryzacja obejmuje również ewidencjonowanie 
informacji dodatkowych, np. z jakiego obiektu archeolo-
gicznego, i z której warstwy dany przedmiot pochodzi 
oraz z jakiego materiału jest wykonany. W starych katalo-
gach i księgach inwentarzowych można często podziwiać 
niezwykłe opisy i rysunki. Taki sposób inwentaryzowania 
poszczególnych zabytków ruchomych nie jest możliwy 
i realistyczny w przypadku zbiorów liczących ponad 22 
miliony jednostek. Znaleziska archeologiczne od zawsze 
były systematyzowane w oparciu o materiał, z którego 
zostały wykonane oraz kontekst znalezienia. Często były 
także opisywane w zespołach ze względu na wartość in-
formacji na temat ich przynależności. Oprócz charaktery-
styki opisowej, ważnym źródłem informacji jest również 
obraz, np. rysunek w odpowiedniej skali, a także dobre 
zdjęcie lub profesjonalny skan 3D – zwłaszcza w przypad-
ku trudnych do określenia słownie cech, czy też szcze-
gółów dekoracji, wykonania i kształtu, które tym samym 
stanowią wskazówki do określenia chronologii i odnale-
zienia analogii wśród innych znalezisk.

Ryc. 4. Nanoszenie numeru inwentaryza-
cyjnego Saksońskiego Urzędu do Spraw Ar-
cheologii za pomocą maszyny znakującej (fot. 
Landesamt für Archäologie Sachsen)
Fig. 4. Automated labelling of finds with 
the object number of the Archaeological Heri-
tage Office of Saxony via a computer control-
led marking system (photo by Landesamt für 
Archäologie Sachsen)

Ryc. 5. Oznakowany maszynowo fragment 
ceramiki (fot. Landesamt für Archäologie 
Sachsen)
Fig. 5. Automatically created label on 
a piece of ceramics (photo by Landesamt für 
Archäologie Sachsen)
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ZnAleZiSkA ArcheologicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

W bieżącym roku Saksoński Urząd do Spraw Arche-
ologii rozpoczął intensywne prace, mające na celu ujed-
nolicenie i zestawienie w jednej bazie danych różnych 
informacji dotyczących zabytków archeologicznych, 
dostępnych w poszczególnych działach: w Saksońskim 
Archiwum Archeologicznym, w bazie danych obrazów, 
w warsztatach konserwatorskich, w dokumentacji wyko-
paliskowej, czy w publikacjach. Zaliczyć należy do nich 
również konsekwentną dyskusję na temat przepływu in-
formacji między poszczególnymi obszarami pracy, w celu 
zapewnienia ogólnokrajowej integracji wszystkich istot-
nych dla ruchomego zabytku archeologicznego informacji 
w jednym systemie z zastosowaniem wiążącej termino-
logii. Należy przy tym uwzględnić specyficzne potrzeby 
archeologii dotyczące zróżnicowania szczegółowości ewi-
dencji, a także stworzyć spójny z używanym w ochronie 
zabytków archeologicznym model dokumentacji i infor-
macji oparty na systemie GIS. Niemniej, właśnie w Sak-
sońskim Archiwum Archeologicznym należy stosować 

instrumenty, jakich używa się regularnie w systemach 
dokumentacji muzealnej, to jest wzmożone wykorzysta-
nie tezaurusów polihierarchicznych i kontrolowanego 
słownictwa lub możliwość tworzenia historii obiektów, 
a także rejestrowania, jaką drogę przebył dany przedmiot 
po trafieniu do zbiorów. Ponadto do projektu dołączono 
instrumenty umożliwiające zarządzanie wypożyczeniami 
i zagadnieniami ubezpieczeniowymi, jak również ewi-
dencjonowanie sprawozdań konserwatorskich i powią-
zanie z administrowaniem lokalizacją zbiorów za pomo-
cą kodów kreskowych. Ze względu na specyfikę zasobów 
archeologicznych, informacje identyfikujące powinny 
następować na trzech płaszczyznach: kompleks wyko-
paliskowy, związek z obiektem archeologicznym i samo 
znalezisko. W zależności od sformułowanych zadań, 
ewidencjonowanie będzie się odbywać sumarycznie lub 
szczegółowo dla poszczególnych przedmiotów (np. jako 
użyczenie dla innego muzeum). Rozpoczęcie tworzenia 
tego systemu planuje się na 2019 r.
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The Archaeological Archive of Saxony –  
handling and management of archaeological finds

Summary

The creation and maintenance of storage facilities for large 
archaeological collections, particularly those in the possession 
and care of federal state archaeology, pose a great challenge 
for all parties involved. Large numbers of finds and inventories 
that are constantly growing, plus simultaneous demand for fur-
ther information on provenance, excavations and archaeologi-
cal structures, all require special handling.

The article discusses how archaeological finds and the asso-
ciated excavation records are dealt with in Saxony. The Lande-
samt für Archäologie Sachsen (Archaeological Heritage Office 
of Saxony) is the administrative authority for all archaeological 

matters and carries out all excavations in Saxony. It is responsi-
ble for storing excavation records and preserving the extensive 
collections of archaeological finds. The various pieces of infor-
mation about an object are linked via central identification num-
bers, and objects are made available for scientific purposes and 
for exhibitions. Modified industrial applications support the ef-
ficient registration, documentation and management of objects, 
e.g., the automated labelling of finds and the use of a barcode 
system for administering the information on their location. 

Translated by Katharina von Kurzynski
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