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Szanowni Państwo
Zapraszamy na drugie w tym roku wydarzenie w naszym cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne”. Tym razem będzie ono
poświęcone poszukiwaczom, tzw. detektorystom i ich działalności
w świetle obowiązującego prawa.
Na początek spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kim jest detektorysta. Najprostsza definicja brzmi: to osoba, która – przy użyciu wykrywacza metali i saperki – poszukuje w ziemi historycznych
pamiątek. Idąc dalej, powiedzielibyśmy, że niejednokrotnie jest to
stateczny Polak, który angażuje swój czas i środki finansowe, by realizować hobby. Jednocześnie to często osoba, która jako pierwsza
styka się z konkretnym materialnym dziedzictwem kulturowym. I tu
nasuwają się kolejne pytania, dotyczące już konsekwencji działalności detektorystów oraz tego, jak są oni postrzegani przez innych.
Z punktu widzenia archeologów, konserwatorów zabytków
i muzealników, czuwających na straży dziedzictwa kulturowego,
stanowią oni zagrożenie dla stanowisk archeologicznych. Bywa, że
ich działalność skutkuje utratą zarówno kontekstu znaleziska, jak
i wartości naukowej przedmiotu. Co gorsza, wydobyte „skarby”
sprzedawane są też na giełdach internetowych. Aktywność poszukiwaczy-amatorów budzi zatem duże emocje, zwłaszcza tam, gdzie
stykają się oni z miejscami, takimi jak np. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
Z drugiej strony wśród detektorystów są osoby o wysokiej kulturze i etyce, które bardzo profesjonalnie i w zgodzie z obowiązującym prawem realizują swoje zainteresowania. Część z nich podejmuje także współpracę z muzeami, od których otrzymują informacje
w zakresie obchodzenia się z artefaktami i stanowiskami archeologicznymi. W efekcie wydobyte przedmioty zasilają kolekcje muzealne, są w należyty sposób zabezpieczane, a także inwentaryzowane
i opracowywane, co pozwala na ich późniejsze publiczne eksponowanie, np. na wystawach.
Jak zatem być detektorystą w zgodzie z pasją i prawem?
W czasie spotkania nasi goście Grzegorz Molenda – archeolog, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu oraz
Krzysztof Spychała – archeolog z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu spróbują odpowiedzieć na to,
a także inne pytania. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji
o możliwościach współpracy instytucji publicznych z pasjonatami
przeszłości nieożywionej.
Serdecznie zapraszamy!
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