
Editorial

we are delivering the following, fifth issue of our annual to Archae-
ologists. It is the continuation – started with the previous volume – of the 
practice publishing topics. the fourth volume of the Analecta Archaeologica 
Ressoviensia, subtitled “things, sources, Interpretations,” was devoted to the 
problems of theory and practice of material culture interpretation. the main 
idea of this volume is to present the scientific achievements of the young-
est generation of archaeologists, hence its title is: “Young Archaeology”. All 
authors are archaeology graduates of the Jagiellonian University in Kraków, 
Maria Curie-skłodowska University in Lublin and the Rzeszów University. 
All of them, with one exception, are not over thirty years old. the majority 
of them are post-graduate students in the country and abroad. we did not 
restrict the chronological, spatial, or thematic range of their articles. the only 
feature that was taking into account was their young age and professionalism 
of their submitted work for printing. we hope that our journal the Analecta 
Archaeologica Ressoviensia will help them begin and continue their further 
career in “grown up” archaeological life. 

sławomir Kadrow

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Archeologów kolejny, piąty już numer naszego rocz-
nika. Kontynuujemy nim – rozpoczęty poprzednim tomem – zwyczaj wyda-
wania publikacji tematycznych. tom czwarty Analecta Archaeologica Resso-
viensia, obdarzony podtytułem „Rzeczy, źródła, interpretacje”, poświęcony 
został problematyce teorii i praktyce interpretacji kultury materialnej. Ideą 
przewodnią niniejszego wydawnictwa  jest prezentacja osiągnięć naukowych 
najmłodszej generacji archeologów, stąd jego tytuł: „Młoda archeologia”. 
wszyscy Autorzy są absolwentami archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-skłodowskiej w Lublinie i Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Poza jednym wyjątkiem nie przekroczyli jeszcze trzydzie-
stego roku życia. w większości są studentami studiów doktoranckich w kraju 
i za granicą. Nie ograniczaliśmy zakresu chronologicznego, przestrzennego, 
ani tematycznego Ich artykułów. Liczył się tylko młody wiek i profesjona-
lizm zgłoszonych do druku prac. wyrażamy nadzieję, że tym samym nasze 
pismo Analecta Archaeologica Ressoviensia ułatwi Im start i dalsze kariery 
w „dorosłym” już archeologicznym życiu. 

sławomir Kadrow




