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Sprawozdanie merytoryczne z pobytu badawczego zrealizowanego w ramach
Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów, przyznawanego przez Fundację
Monumenta Archaeologica Barbarica.

Temat: Studia nad obrządkiem pogrzebowym w Skandynawii i na Słowiańszczyźnie
zachodniej we wczesnym średniowieczu.
Termin pobytu: 07.02.2015-06.03.2015
Miejsce realizacji: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Schleswig.

Pobyt naukowy w Archäologisches Landesmuseum w Szlezwiku poświęcony był
studiom nad obrządkiem pogrzebowym Słowian zachodnich we wczesnym średniowieczu w
nawiązaniu do zjawisk charakterystycznych dla skandynawskiej strefy kulturowej. Bogate
zbiory tamtejszej biblioteki, a także kontakty z pracownikami muzeum pozwoliły mi
zgromadzić znaczną ilość trudno dostępnej literatury dotyczącej przedmiotu studiów. Efekty
kwerendy bibliotecznej byłyby z pewnością mniejsze gdyby nie swobodny dostęp do
biblioteki oraz możliwość nieograniczonego kopiowania i digitalizowania danych, co
pozwoliło mi nie tylko na zapoznanie się z obszerną literaturą ale także na jej właściwą
archiwizację w celu ponownego wykorzystania w przygotowywanej dysertacji i późniejszej
pracy naukowej.
Szczególnie cenna była możliwość szczegółowego zapoznania się z systematycznie
przebudowywaną strukturą organizacyjną ośrodka archeologicznego w Szlezwiku. Miałam
okazję zapoznać się z działalnością nie tylko Archäologisches Landesmuseum, ale także
istniejącego od stosunkowo niedawna Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
– jednostki ściśle przystosowanej do realizacji kompleksowych, długoterminowych zadań
badawczych. Do najbardziej interesujących mogę zaliczyć pobyt w prężnie działającej

pracowni konserwacji drewna, w pracowni GIS oraz w pracowni archeozoologicznej,
prowadzonej przez dr Kennetha Richiego, dysponującej między innymi imponującą
ichtiologiczną kolekcją porównawczą.
Pobyt w Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku
pozwolił mi także na zapoznanie się z najnowszymi kierunkami badań dyscyplin
pomocniczych archeologii, a także z organizacją działających na najwyższym poziomie w
ramach ZBSA zespołów badawczych złożonych ze specjalistów z różnych dziedzin
naukowych. Interesującym doświadczeniem były między innymi liczne spotkania i wymiana
doświadczeń z młodymi naukowcami realizującymi projekty badawcze w ramach działalności
ZBSA. Sposób realizacji tych projektów można uznać za wzorcowy dla zadań badawczych
prowadzonych w Polsce.
W trakcie pobytu udało się także nawiązać kontakty z naukowcami z ośrodka
archeologicznego w Szlezwiku i Kilonii zajmującymi się problematyką skandynawskiej strefy
kulturowej we wczesnym średniowieczu, zwłaszcza z prof. Michaelem Müller-Wille, z dr
Volkerem Hilbergiem, dr Svenem Kalmringiem oraz z dr Timo Ibsenem. Nawiązane kontakty
naukowe pozwolą z pewnością na podtrzymanie ożywionej współpracy pomiędzy Instytutem
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego a ośrodkiem w Szlezwiku.
W odczuciu moim jak i strony przyjmującej, w tym prof. Müller-Willego, wydłużenie
w przyszłości okresu trwania stypendium z 1 miesiąca do 2 miesięcy wpłynęłoby korzystnie
na możliwości realizacji celów badawczych stawianych przez poszczególnych kandydatów.

