STANDARDY PRZYJMOWANIA RUCHOMYCH ZABYTKÓW
ARCHEOLOGICZNYCH W DEPOZYT

Standard zabytków archeologicznych oraz dokumentacji badań archeologicznych,
przyjmowanej przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie
jest zgodny z wytycznymi załącznika do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, z dnia 27 lipca 2011 r.
(Dz. U. nr 165, poz. 987).

1. BRAK ZABYTKÓW PODCZAS BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
W przypadku nie pozyskania ruchomego materiału archeologicznego, archeolog bądź
inwestor zobowiązany jest przekazać jednostce wydającej zapewnienie o gotowości przyjęcia
ruchomych zabytków archeologicznych, pisemne oświadczenie o nie pozyskaniu ruchomych
zabytków archeologicznych oraz sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

2. POZYSKANO ZABYTKI PODCZAS BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
W przypadku pozyskania ruchomego materiału archeologicznego archeolog bądź inwestor
zobowiązany jest przekazać jednostce wydającej zapewnienie o gotowości przyjęcia
ruchomych zabytków archeologicznych:

2.1. DOKUMENTACJA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
a. Sprawozdanie z badań lub opracowanie wyników badań.
b. Egzemplarz polowej księgi inwentarzowej zabytków oraz jedną jej kopię (zgodnie z
życzeniem Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków).
c. Elektroniczna

wersja

kompletu

dokumentacji

przekazanej

właściwemu

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
d. Dokumentacja polowa badań archeologicznych: opisowa , rysunkowa i fotograficzna
(formaty: .raw, .jpg, tif).

e. Karty ewidencji dla zabytków wydzielonych, zgodnie ze standardem jednostki
wydającej pisemne oświadczenie o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych
zabytków archeologicznych.
f. Karty zabiegów konserwatorskich na zabytkach wydzielonych wraz z 10-letnią
gwarancją na wykonane zabiegi konserwatorskie, zgodnie ze standardem jednostki
wydającej pisemne oświadczenie o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych
zabytków archeologicznych.

Dokumentacja rysunkowa badań archeologicznych, karty ewidencji zabytków wydzielonych
oraz karty konserwacji winny być zapakowane w teczki ze stabilnej tektury falistej,
z możliwością wypełnienia ich do 100 mm grubości o przykładowych wymiarach A3: 47,0
cm x 35,0 cm lub A4: 32,5 cm x 25, 5 cm. Każda taka teczka musi posiadać czytelny opis
zawierający nazwę stanowiska i numer wewnętrzny sprawy oraz numer przekazania
nadawane przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie.

2.2. RUCHOME ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE

a. POJEMNIKI NA ZABYTKI
Pudełka na ruchomy materiał archeologiczny wykonane z twardej tektury falistej.
Niezbędna jest również pokrywka/przykrywka. Stabilność pojemników musi umożliwić
ich pionowe składowanie, wytrzymując maksymalne obciążenie 20 kg. Optymalne
wymiary pudełek to:
dł. 17,5 cm x szer. 27,5 cm x wys. 15,5 cm,
dł. 26,0 cm x szer. 35,0 cm x wys. 15,5 cm,
mniejsze/większe z przykrywkami – na pojedyncze zabytki niewymiarowe

b. METRYKI NA POJEMNIKI NA ZABYTKI
Pojemniki na ruchome zabytki archeologiczne muszą być trwale oznakowane
czytelnie wypełnionymi metrykami. Ośrodek Studyjno-Magazynowy wymaga
umieszczenia metryk na dwóch (dłuższym i krótszym) bokach kartonu. Istotne jest

oznaczenie na metryczce rodzaju (surowca) materiału archeologicznego znajdującego
się wewnątrz pojemnika np. metale, ceramika, polepa, szkło. Przykładowa metryczka
na pojemnik zawierający materiał archeologiczny o wymiarach minimalnych 12,5 cm
x 6,5 cm, wydrukowana na białym papierze o grubości min. 80 g/m²:

METAL
Miejscowość.......................................... Stan....................................................
Gmina ....................................................Woj. ...................................................
Wykop/ar................................................Warstwa/obiekt..................................
Rok badań .................. Nr inw. ………………………………………..……

Chronologia………………………………………

METALE
Stanowisko:
Rok badań:
Nr inw.

H, ar

Warstwa

Obiekt

Przedmiot

Chronologia

c. METRYCZKI I OPIS ZABYTKÓW
Standardem jest również trwałe i prawidłowe oznakowanie ruchomych zabytków
archeologicznych poprzez zaopatrzenie ich w wypełnione czytelnie metryczki oraz

opisanie zabytków numerami inwentarzowymi (tusz). Metryczka musi być
zabezpieczona woreczkiem polietylenowym strunowym. Przykładowa metryczka o
wymiarach maksymalnych 10,0 cm x 6,0 cm, na białym papierze o grubości
minimalnej 80 g/m²:

METRYCZKA
Miejscowość ..................................... Stan. .....................................
Przedmiot ........................................................ Ilość ......................
Nr inw. .......................................... Nr kat. ......................................
Wykop/h/ar ................................... Warstwa ...................................
Obiekt ........................................... Głębokość .................................
Data .............................................. Wypełnił/a ...............................

Wzory dokumentacji badań archeologicznych dostępne są w siedzibie Ośrodka StudyjnoMagazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie.

