Od Redakcji

Niniejszy tom „Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego" jest pierwszym wydanym
wspólnie przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Oddziały Wojewódzkie Państwowej Służby Ochrony Zabytków
w Krośnie i Tarnobrzegu. Nawiązuje on w sposób oczywisty do ukazujących się od 1961 roku „Sprawozdań Rzeszowskiego
Ośrodka Archeologicznego" (od 1968 jako „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego").
W ostatnich latach kolejne tomy wychodziły z dużym opóźnieniem, spowodowanym trudnościami finansowymi wydawcy.
W 1991 roku podpisano trójstronne porozumienie, na mocy którego stało się realne wydawanie tego tytułu jako wspólnego
rocznika. Jest więc szansa na przygotowanie w każdym roku kolejnego tomu.
Wyjaśnienia wymaga termin „rzeszowski ośrodek archeologiczny". Nie jest to żadna instytucja czy też formalna
organizacja. Można natomiast mówić o „tradycyjnej" umowności tego terminu, rozumiejąc go jako grupę (zespól)
archeologów działających na terenie Polski południowo-wschodniej (województwa: krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie
i tarnobrzeskie). Wspólne wydawnictwo jest jednym z elementów integracji środowiska oraz pokazania jego działalności
merytorycznej, głównie w zakresie opracowywania i prezentacji materiałów wykopaliskowych.
Zdając sobie sprawę z położenia terytorialnego, a co za tym idzie specyfiki stosunków kulturowych w Polsce
południowo-wschodniej w pradziejach, widzimy potrzebę ścisłej współpracy z kolegami z Ukrainy i Słowacji. Dlatego też
lamy naszego wydawnictwa będą zawsze otwarte dla publikacji materiałów i studiów z tych właśnie obszarów.
Niniejszy tom zawiera artykuły zgrupowane w następujących działach: Studia i materiały, sprawozdania i komunikaty
oraz kronika. Układ taki chcielibyśmy utrzymać również w następnych numerach.

Wykaz skrótów

„AAC”
„APolsM”
„Arch. Rozh.”
„Inf. Arch.”
„Kw. HKM”
„Mat. Arch.”
„Mat. Star.”
„Mat. Star. i Wcz.”
„MSROA”
„OZ”
„PMMAE”
„PSL”
„Slov. Arch.”
„SML”
„Spr. Arch.”
„SROA”
„WA”
„WMA”
„ZOW”
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„Acta Archaeologica Carpathica”, Kraków
„Archeologia Polski”, (Warszawa), Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź
„Archeologicke Rozhledy”, Praha
Informator Archeologiczny, Warszawa
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Warszawa
„Materiały Archeologiczne”, Kraków
„Materiały Starożytne”, Warszawa
„Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, Warszawa
„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów
„Ochrona Zabytków”, Warszawa
„Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria
archeologiczna, Łódź
— . „Polska Sztuka Ludowa”, Łódź
— „Slovenska Archeologia”, Nitra
— „Studia i Materiały Lubelskie”, Lublin
— „Sprawozdania Archeologiczńe”, Kraków
— „Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów
— „Wiadomości Archeologiczne”, Warszawa
— „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, Warszawa
— „Z Otchłani Wieków”, Poznań—Warszawa
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