Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Europejskie Dni Archeologii w MAH
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie włącza się w obchody Europejskich Dni Archeologii.
Odbędą się one od 19 do 21 czerwca. W tym roku w wersji on-line, ale nie tylko. Dni Archeologii będą
również okazją do świętowania dziesiątych urodzin Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego, który
jest oddziałem głogowskiego muzeum.

Idea Europejskich Dni Archeologii zrodziła się w 2010 roku we Francji i pierwotnie organizowane były
one właśnie w tym kraju. Ich celem miało być zapoznanie odbiorców ze wszystkimi aspektami archeologii.
W ramach obchodów archeologicznego święta organizowano wiele spotkań i wykładów. W tych dniach
otwierane były dla publiczności wykopaliska, ośrodki badawcze czy też archeologiczne wystawy.
W 2019 roku inicjatywa objęła już niemal całą Europę. Rok temu przyłączyło się do niej siedemnaście
krajów i w tym roku Francuskie Dni Archeologii przemianowane zostały już na Europejskie Dni
Archeologii. Nie odbędą się one jednak w tradycyjnej formie. W związku z epidemią COVID19 tegoroczna
edycja odbędzie się głównie on-line.
Jak zatem będą wyglądały głogowskie obchody Europejskich Dni Archeologii? Już 19 czerwca zarówno na
stronie internetowej MAH, jak i na facebookowym profilu będzie można obejrzeć krótki film, w którym
muzealni archeolodzy opowiedzą o tym, dlaczego wybrali archeologię. Prezentacja ta umieszczona
zostanie także na oficjalnej stronie EDA i znaleźć będzie można ją pod adresem
www.journees-archeologie.fr/c-2020/lg-en/poland/fiche-initiative/9617/Dlaczego-archeologia-.
Z muzealnymi archeologami będzie można spotkać się nie tylko on-line. W sobotę 20 czerwca i w
niedzielę 21 czerwca zapraszają oni do wspólnego zwiedzania wystawy „Ziemia głogowska pełna
archeologicznych tajemnic”. W związku z epidemią COVID19, by zapewnić należyte bezpieczeństwo,
oprowadzanie po ekspozycji odbędzie się w czterech turach - o godzinie 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00.
Liczba miejsc jest ograniczona. Swój udział w zwiedzaniu należy zgłosić telefonicznie do piątku 19
czerwca do godziny 15.00, dzwoniąc pod numer 76 831 28 68. Przypominamy także, że w związku z
obostrzeniami związanymi z epidemią, zwiedzający zobowiązani są do stosowania zakrycia twarzy przez
cały czas zwiedzania oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.
Europejskie Dnia Archeologii są także doskonałą okazją do obchodów dziesięciolecia Ośrodka
Archeologiczno-Numizmatycznego, który do niedawna nosił nazwę Ośrodek Studyjno-Magazynowy
Zabytków Archeologicznych. Powstał on w 2010 roku dzięki współdziałaniu Prezydenta Głogowa oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina Głogów przekazała na ten cel budynek
administracyjny dawnej Fabryki Maszyn Budowlanych. Dzięki ministerialnym funduszom został on
wyremontowany i dostosowany do potrzeb przechowywania, opracowywania oraz konserwacji zabytków
archeologicznych.
Obecnie w ośrodku funkcjonują trzy pracownie – archeologiczna, numizmatyczna i konserwacji.
Pracownia archeologiczna wydaje oświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków
archeologicznych w depozyt, a następnie przyjmuje zabytki archeologiczne, pochodzące z badań
ratowniczych prowadzonych na terenie powiatów głogowskiego i polkowickiego. Zajmuje się
przechowywaniem zabytków w najwyższym standardzie bezpieczeństwa - w odpowiednich warunkach
technicznych, bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego.
Pracownia konserwatorska kontynuuje działalność powstałego w 1977 r. Działu Konserwacji i Analiz
Muzeum w Głogowie oraz realizuje zadania związane z konserwacją muzealiów i depozytów,
pochodzących zarówno ze zbiorów własnych, jak również zleconych przez inne muzea, instytucje oraz
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firmy archeologiczne.
Pracownia numizmatyczna funkcjonowała początkowo jako Dział Numizmatyczny, który został założony
w 2010 r. Powodem wyodrębnienia komórki organizacyjnej była potrzeba profesjonalnego opracowania
ogromnych zbiorów numizmatycznych MAH, przede wszystkim dwóch największych skarbów: liczącego
ponad 22 tysiące monet skarbu średniowiecznego oraz liczącego 5600 monet skarbu nowożytnego. Oba
odkryto na terenie Głogowa.
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