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piśmiennictwo

Na rynek wydawniczy trafiła
niedawno wyjątkowa książ-

ka, autorstwa dwóch wybitnych
prawników, stanowiąca kom-
pleksowe przedstawienie regu-
lacji prawnych związanych z pro-
blemami archeologii. Jest to pier-
wsze tego typu opracowanie, jakie
pojawiło się w ostatnich latach, 
a które byłoby w całości poświę-
cone aspektom prawnym działal-
ności archeologów w Polsce.

Zgodnie z przyjętą konstruk-
cją opracowania autorzy w pier-
wszej kolejności przedstawiają
zagadnienia archeologii na tle
prawnej ochrony zabytków, na-
stępnie prawa muzeów, a także
wielu innych regulacji. W drugiej
części autorzy omawiają naj-
ważniejsze dokumenty między-
narodowe dotyczące archeologii,
ze szczególnym uwzględnieniem
ratyfikowanej przez Polskę Eu-
ropejskiej konwencji o ochronie
dziedzictwa archeologicznego. 
W zakończeniu przedstawione są
wybrane zagadnienia związane 
z wykonywaniem zawodu archeo-
loga, w tym kwestie edukacji
archeologicznej, zawodu archeo-
loga i etyki związane z jego
wykonywaniem, popularyzacja
archeologii.

Największą zaletą „Wykładu
prawa dla archeologów” jest
przedstawienie szerokiego kon-
tekstu prawnego działalności ar-
cheologów. Autorzy nie ograni-
czają się jedynie do omówienia
wybranych przepisów ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabyt-
kami, ale zadają sobie również
trud identyfikacji i omówienia
pozostałych przepisów, z którymi
mogą się zetknąć archeolodzy 
w codziennej praktyce, rozsiane
po całym systemie prawa, a doty-
czące np. gospodarki morskiej,
broni i amunicji, geodezji 
i kartografii, dróg i autostrad. 
W książce omówiony jest również
kontrowersyjny problem dopusz-
czalności obrotu zabytkami ar-
cheologicznymi. Należy również
zauważyć, że autorzy nie ogra-
niczają się jedynie do przedsta-
wienia przepisów, ale dokonują
również ich oceny, nierzadko for-
mułując uwagi krytyczne, a także
zajmują stanowisko w spornych
współcześnie sprawach dotyczą-
cych np. definicji zabytku archeo-
logicznego. 

Kompleksowe przedstawie-
nie zagadnień prawnych zwią-
zanych z archeologią obrazuje,

jak dalece sięga system ochrony
zabytków archeologicznych, ob-
nażając jego luki i ewentualne
niespójności, a miejscami rów-
nież niepokojącą niewydolność.
Publikacja ta ma szansę przy-
czynić się do podniesienia świa-
domości prawnej szeroko poję-
tego środowiska archeologów, co
niewątpliwie korzystnie wpłynie
na skuteczność ich działań.
Pozostaje oczekiwać, że w ślad za
tą publikację pojawią się podob-
ne opracowania adresowane np.
do konserwatorów zabytków.
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The book market has recently
witnessed the appearance of

an exceptional publication writ-

ten by two outstanding lawyers
and comprising a complex 
presentation of legal regulations

associated with archaeology. This
is the first such work issued in
the past few years wholly con-
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cerned with the legal aspects of
the activity of archaeologists in
P o l a n d .  
In accordance with the accept-
ed construction of the book its
authors first discussed archaeol-
ogy against the backdrop of 
the legal protection of historical
monuments, laws concerning
museums as well as numerous
other regulations. The second part
of the publication focuses on the
most prominent international
documents pertaining to archae-
ology, with particular attention
paid to the European convention
on the protection of the archae-
ological heritage, signed by
Poland. The book ends with an
examination of selected problems
associated with the profession 
of an archaeologist, including
training, ethics and the populari-

sation of archaeology.  
The greatest asset of ”Wykład

prawa dla archeologów” is its
depiction of an extensive legal
context. The authors did not
limit themselves to selected regu-
lations of the statute of 23 July
2003 on the protection of histori-
cal monuments but also identi-
fied all other regulations which
archaeologists could encounter
in their daily work, scattered
throughout the entire domain of
law and relating to, i.a. maritime
economy, arms and ammunition,
cartography, as well as roads and
highways. The book also delves
into the controversial question of
the turnover involving archaeo-
logical monuments. Let us note
that the authors did not merely
list the regulations but also pro-
posed their own assessments,

often formulating critical com-
ments and their own stand on
such contemporary controversial
issues as the definition of the
archaeological monument.  

The complex outline of legal
problems concerning archaeol-
ogy portrays the range of the 
system of the protection of mo-
numents, disclosing its gaps and
eventual lack of cohesion and, at
times, also a disturbing lack of
effectiveness. The reviewed pub-
lication may contribute to im-
proving the legal awareness of
the widely comprehended milieu
of archaeologists and indubitably
enhance the outcome of their
activity. Hopefully, the titular
book will be followed by similar
studies addressed to, e.g. conser-
vators of monuments.
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