Instytut Archeologii UR
Plan zarządzania danymi badawczymi:
1. W dyscyplinie Archeologia otwarty dostęp do danych badawczych jest jedną z podstawowych
kwestii regulowanych przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
2. Jako dane badawcze w dyscyplinie Archeologia należałoby traktować wszelkie źródła (zabytki)
archeologiczne wraz z wymaganą dla nich dokumentacją (rodzaj dokumentacji i sposoby jej
wykonywania reguluje wspomniane Rozporządzenie, a także wytyczne dostępne na stronie
Narodowego
Instytutu
Dziedzictwa
(pod
adresem:
https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytkiarcheologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/index.php?sphrase_id=65861)
3. Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem każda osoba ubiegająca się o możliwość
prowadzenia badań archeologicznych (i łączącego się z tym nieodzownie pozyskania nowych
zabytków/źródeł/danych) jest zobowiązana przedstawić dokument potwierdzający gotowość
konkretnej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych (wskazania
miejsca ich przechowywania do czasu wykonania ich kompleksowego opracowania).
4. Ponadto §19, pkt. 6 wspomnianego Rozporządzenia wskazuje dokładnie jakie czynności
powinny być podjęte w związku z pozyskaniem i późniejszym przechowywaniem zabytków
(źródeł/danych) archeologicznych. W szczególności należy tu wymienić:
 obowiązek prowadzenia dokumentacji z badań oraz opracowania wyników i
przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od
dnia zakończenia badań;
 obowiązek doraźnej konserwacji zabytków (źródeł/danych) i przekazania ich
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia
badań;
 sporządzenie sprawozdania z badań i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia badań;
 opracowania sposobu postępowania z zabytkami (źródłami/danymi) po zakończeniu
badań archeologicznych i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
 kompleksowego opracowania wyników badań i przekazania ich wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań.
5. Artykuł 38 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
wskazuje, że wojewódzki konserwator zabytków dokonuje czynności kontrolnych związanych
między innymi z oceną stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia
zabytków wpisanych do rejestru, a także zabytków znajdujących się w muzeach, bibliotekach
oraz w zbiorach lub zasobach innych państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek
samorządu terytorialnego.

6. W związku z powyższym, należy przyjąć, że plan zarządzania danymi badawczymi w przypadku
Archeologii regulowany jest przez istniejące akty prawne. Przestrzeganie konkretnych
przepisów jest w tym wypadku warunkiem niezbędnym, jaki musi być wypełniony, aby
prowadzenie badań było możliwe. Po opublikowaniu danych (zabytków/ źródeł), weryfikacja
danych jest możliwa zarówno poprzez skorzystanie z dokumentacji przekazanej
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, jak i otwarty dostęp do danych (zabytków/źródeł)
w miejscu ich przechowywania uzgodnionym uprzednio i zaakceptowanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
7. Pozostałe dane, które zostały wytworzone np. w procesie opracowywania materiałów
źródłowych lub przygotowywania ich do druku, ale nie zostały opublikowane, będą
przechowywane w wersji elektronicznej w repozytorium uniwersyteckim. Jeśli takowe nie
zostanie utworzone, wówczas archiwizowanie danych może mieć miejsce w Bibliotece
Instytutu Archeologii, gdzie gromadzone dane mogłyby być odpowiednio katalogowane.
Udostępnienie lub wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych będzie
możliwe tylko po uzyskaniu zgody autora badań, z zachowaniem praw autorskich twórcy oraz
Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Nie złożenie takich danych do przechowania jest możliwe, jednak po
uzyskaniu pisemnego oświadczenia od autora badań, że dane takie nie zostały wytworzone na
etapie opracowywania materiałów źródłowych.

