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second joint meeting of ecFn  
and nomisma.org. park archeologiczny, 

Petronell-carnuntum,  
19-20 kwietnia 2013

W dniach 19–20 kwietnia 2013 r. de-
legacja polskich i ukraińskich numizma-
tyków w składzie : prof. Aleksander bur-
sche (Instytut Archeologii UW), dr Adam 
degler (zakład Narodowy im. ossoliń-
skich, Wrocław), dr Arkadiusz dymow-
ski (Gdynia), dr Anna zapolska (Instytut 
Archeologii UW) oraz dr kyrylo myzgin 
(Uniwersytet im. karazina, charków) 
uczestniczyła w drugich obradach twórców 
zintegrowanej europejskiej bazy danych 
znalezisk monet (European Coin Find Ne-
twork, ecFN) i Nomisma.org. Wszyscy 
wymienieni uczestnicy są badaczami sku-
pionymi wokół grantu pt. „znaleziska mo-
net rzymskich z ziem Polski i historycznie 
z Polską związanych” (Recording Roman 
Coin Finds from Poland and Territory As-
sociated Historically with Poland, FRc 
PL), który został zakwalifikowany do fi-
nansowania w ramach II edycji konkursów 
Narodowego Programu Rozwoju Humani-
styki w roku 2012. kierownikiem projek-
tu jest prof. Aleksander bursche. krótkie 
omówienie tego projektu można znaleźć 
w sąsiednim tekście w dziale „kronika”.

Pierwsze obrady ecFN i Nomisma.org 
odbyły się w 2012 r. we Frankfurcie. 
miały one wówczas charakter spotka-
nia organizacyjnego i roboczego. Projekt 
stworzenia ecFN został zainicjowany 
przez dr. davida Wigg-Wolfa (Römisch- 
-Germanische kommission, Frankfurt). 
Jego celem jest integracja przedsięwzięć 
realizowanych niezależnie w różnych kra-
jach, a mających za zadanie tworzenie, 
rozwijanie lub udoskonalanie cyfrowych 
baz danych znalezisk monet. tego typu 
bazy danych rozwijają się głównie w tych 

krajach, w których systematyczna inwen-
taryzacja znalezisk prowadzona w sposób 
ciągły ma ugruntowaną tradycję. tak jest 
w przypadku kontynuowanej od wielu lat 
serii Fundmünzen der Römischen Zeit – 
w Niemczech (FmRd), Austrii (FmRÖ), 
Holandii (FmRNL), Słowenii (FmRSL) 
czy Szwajcarii. osobne systemy wypra-
cowują od dziesięcioleci także Włosi (pro-
jekt nazywa się Ritrovamenti monetali 
i oznacza „dobra/zasoby numizmatycz-
ne”), Francuzi i brytyjczycy (od ponad 
10 lat działa na serwerach british mu-
seum Portable Antiquities Scheme, PAS). 
W Polsce ukazały się dotąd trzy inwenta-
rze w ramach serii FmRPL – dla Pomorza 
i Śląska, autorstwa Renaty ciołek oraz dla 
mazowsza i wschodniego Podlasia, autor-
stwa Andrzeja Romanowskiego. Jednak 
dopiero FRc PL ma stać się podstawą sys-
tematycznej rejestracji znalezisk z obszaru 
całej Polski oraz ziem z Polską związanych 
(dawnej Rzeczypospolitej).

Spotkanie było wyjątkową okazją do 
zapoznania się z najważniejszymi kom-
puterowymi bazami danych do rejestra-
cji znalezisk monetarnych, ich twórcami, 
a nawet kulisami tworzenia i rozwoju tych 
baz. Na początku dr cristian Gazdac (Aka-
demia Rumuńska, Uniwersytet w cluj-Na-
poca / Park Archeologiczny w carnuntum) 
zaprezentował „coin Project 2012–2017”, 
czyli plan ulepszenia dawnej bazy danych 
monet znalezionych w carnuntum i jej 
uzupełnienia (łącznie blisko 80 tys. mo-
net). dwa następne wystąpienia należały 
do grupy FRc PL. W pierwszym profesor 
Aleksander bursche przedstawił obecny 
stan prac nad projektem i perspektywy 
jego rozwoju w przyszłości. W drugim 
dr kyrylo myzgin zaprezentował stan 
badań nad znaleziskami monet rzym-
skich na Ukrainie. W kolejnych prezen-
tacjach Pierre-marie Guihard (Université 
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de caen basse-Normandie) przedstawił 
francuski „Nummus Project” (www.uni-
caen.fr/crahm/Nummus), karsten dahmen 
(münzkabinett der Staatlichen museen 
zu berlin) zaprezentował berliński kata-
log online monet i znalezisk monetarnych 
(www.smb.museum/ikmk), klaus Vondro-
vec (kunsthistorisches museum, Wiedeń) 
zapoznał słuchaczy z digitalną wersją 
FmRÖ – „dFmRÖ” , a karsten tolle (da-
tabases and Information Systems, dbIS, 
Goethe Universität, Frankfurt nad menem) 
i david Wigg-Wolf unaocznili zebranym, 
jak ważna jest współpraca numizmatyków 
z informatykami w procesie tworzenia 
i rozwijania baz danych dla numizmatyki, 
na przykładzie wieloletnich doświadczeń 
z frankfurcką bazą Antike Fundmünzen 
Europa („AFe/Web”). W dyskusji po tym 
wystąpieniu david Wigg-Wolf zapropono-
wał stworzenie wspólnego forum, dzięki 
któremu uczestnicy sesji w carnuntum 
mogliby pozostawać w kontakcie i łatwiej 
współpracować nad dalszą integracją baz 
danych.

W dalszych wystąpieniach Jan Pels-
donk (Geld- en bankmuseum, Utrecht) za-
prezentował holenderski projekt „Numis”, 
christian Weiss wraz z Rahel Ackermann 
(Inventar der Fundmünzen der Schweiz, 
berno) przedstawili interesujący projekt 
stworzenia szwajcarskiej bazy danych dla 
obiektów paranumizmatycznych (egzo-
numia), czyli wszystkich obiektów przy-
pominających monety, ale nimi nie będą-
cych. Wedle przedstawionych przez nich 
statystyk, jest to dziś już ok. 10 procent 
wszystkich znalezisk typu monetarnego 
w Szwajcarii. trzy ostatnie wystąpienia 
pozwoliły zapoznać się z bazą danych Ko-
operative Enschließung und Nutzung der 
Objektdaten von Münzsammlungen „ke-
Nom” (mario Schlapke, thüringisches 
Landesamt für denkmalpflege, Weimar), 

projektem Nomisma.org (Andy meadows, 
American Numismatic Society, ANS, 
Nowy Jork) i bazą danych Online Coins 
of Roman Empire „ocRe” (ethan Gruber, 
University of Virginia, charlottesville).

Pod koniec pierwszego dnia sesji 
uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału 
w dyskusji panelowej dotyczącej technicz-
nych problemów, jakie należy rozwiązać 
w pracy nad Nomisma.org. okazała się ona 
wielce pouczająca dla grupy wykonaw-
ców FRc PL. Pozwoliła zrozumieć przede 
wszystkim, że Nomisma.org nie jest bazą 
danych. Wedle słów Andy meadowsa, jed-
nego z członków komitetu zarządu pro-
jektu, wiceprezesa ANS, Nomisma.org. 
to „namespace for numismatic research”, 
a więc rodzaj repozytorium nazw i pojęć 
używanych w numizmatyce. W założeniu 
swoich twórców ma on się opierać na stan-
dardzie Semantic Web i mechanizmie lin-
ked data z wykorzystaniem adresu zapisa-
nego w formacie URI, języka formalnego 
XmL i modelu inteligentnego kojarzenia 
metadanych RdF. W uproszczeniu, Nomi-
sma.org pozwoli stworzyć system odno-
śników internetowych dla numizmatyki, 
np. <mint>rome</mint> (w przeglądarce 
internetowej w formie: http://nomisma.
org/id/mint), dzięki któremu bezrozumna 
maszyna, jaką jest każda zwykła wyszu-
kiwarka internetowa (kontekstowa) nie 
pomyli pojęcia „mennicy” z „miętą” ani 
jedną z wersji Linuksa. FRc PL zakłada 
współpracę i integrację z projektem No-
misma.org. Przyniesie ona obustronne 
korzyści, ponieważ wykonawcy grantu 
będą nie tylko wykorzystywać sumę do-
świadczeń Nomisma.org, ale także wniosą 
do projektu własne pojęcia, jak choćby te 
dotyczące barbarzyńskich imitacji monet  
rzymskich.

Pierwszy dzień konferencji uświetnił 
swoją obecnością deputowany parlamentu 
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dolnej Austrii, pan Johann Heuras. ko-
nieczne po wytężonej pracy umysłowej 
odpoczynek i posiłek zapewnili: Rząd 
dolnej Austrii, na zaproszenie którego 
wszyscy uczestnicy udali się na lancz do 
całkowicie zrekonstruowanych i działają-
cych łaźni publicznych, odtworzonych in 
situ ściśle według wzorów rzymskich oraz 
pan Rick Witschonke, biznesmen, członek 
zarządu American Numismatic Society, 
który nie mogąc wprawdzie być w car-
nuntum, ufundował wszystkim uczest-
nikom wspaniały obiad w Hotelu marka 
Aureliusza. Niezwykle miłym akcentem 
były prezenty – każdy uczestnik spotkania 
dostał świetnie wydaną i bogato ilustro-
waną książkę cristiana Gazdaca i Franza 
Humera pt.: „Living by the coins: Roman 
Life in the Light of coin Finds and Archa-

eology  within Residential Quarter of car-
nuntum”, ledwie co wydaną w Wiedniu 
(2013). Jest to zarazem kapitalne wpro-
wadzenie do historii carnuntum w staro-
żytności, historii badań archeologicznych 
na tym stanowisku, jak i studium monet 
znalezionych w kontekście archeolo- 
gicznym. 

znaczną część zaplanowanego czasu 
drugiego dnia obrad zajęło dokończenie dys-
kusji panelowej dotyczącej Nomisma.org. 
dzięki tej dyskusji grupa FRc PL mogła 
sobie uzmysłowić, z jakimi problemami 
trzeba się będzie zmierzyć podczas two-
rzenia i rozwijania własnej bazy danych, 
a jednocześnie zgłosić szereg postulatów 
dotyczących uzupełnień zasobu pojęć No-
misma.org z „perspektywy barbaricum”. 
dwie ostatnie prezentacje należały do 

Fot. 1. Uczestnicy obrad od lewej: (górny rząd) christian Weiss, kyrylo myzgin, Jan Pelsdonk, 
klaus Vondrovec, karsten dahmen, eduard Polhammer, Sam moorhead, Rahel Ackermann, 

bernhard Weisser, Reinhard Wolters, Andy meadows , Adam degler, marc Philip Wahl, Andrea 
Stella, (drugi rząd) Aleksander bursche, Arkadiusz dymowski, markus Wachter, mario Schlapke, 

Jerome mairat, Johann Heuras, karsten tolle, ethan Gruber, dawig Wigg-Wolf, daniela 
Williams, chris Lockyear, Franz Humer, Anna zapolska, christian Gazdac., dann Pett, marius 

Stan, nad nimi Pierre-marie Guihard, bernhard Woytek. Fot. Adam degler.
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brytyjczyków. Najpierw chris Lockyear 
(University college, Londyn) przedstawił 
wraz z ethanem Gruberem internetową 
bazę danych Coin Hoards of the Roman 
Empire (cHRR, http://numismatics.org/
chrr/), której powstanie wiązało się z ba-
daniami prowadzonymi w ramach dokto-
ratu przez Lockyeara. obecnie baza ta jest 
rozwijana we współpracy z ANS z wyko-
rzystaniem aplikacji Numishare. o tej apli-
kacji uczestnicy dowiedzieli się już dzień 
wcześniej, przy okazji wystąpienia prezen-
tującego ocRe; służyć ma ona w założe-
niu standaryzacji haseł, jakimi operować 
będą w przyszłości numizmatycy tworzą-
cy internetowe bazy danych monet i zna-
lezisk monet (dokładniejsze omówienie 
można znaleźć na stronie numishare.blog-
spot.com oraz http://wiki.numismatics.
org/ocre:ocre_-_participation). Last but 
not least, zebrani poznali plany stworze-
nia bazy danych obejmującej znaleziska 
monet rzymskich z brytanii, Hoards Da-
tabase Project (HdP), która będzie two-
rzona i rozwijana na bazie największego 
i najbardziej zaawansowanego inwentarza 
zabytków ruchomych online, jakim jest 
niewątpliwie Portable Antiquities Sche-
me. W pierwszej części prezentacji Roger 
bland (british museum, Londyn) przedsta-
wił ogólnie kierunki rozwoju PAS. Wykres 
pokazujący liczbę skarbów monet reje-
strowanych rocznie na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci nie pozostawił żadnych 
wątpliwości – od 2000 r., w którym PAS 
zadebiutował, nastąpił ogromny wzrost 
liczby rejestrowanych skarbów; obecnie 
średnia roczna to 50 skarbów! W drugiej 
części dr Jerome mairat przedstawił robo-
czą wersję inteligentnej (samouczącej się) 
bazy danych HdP. ogromne wrażenie na 
słuchaczach, a szczególnie na grupie FRc 
PL, zrobiła krótka demonstracja możliwo-
ści aplikacji określanej jako linked geoda-

ta, polegającej generalnie na tym, że po 
wprowadzeniu nazwy miejscowości, czy 
też dzielnicy (ulicy) współrzędne GPS są 
automatycznie uzupełniane, a lokalizacja 
nanoszona na interaktywną mapę. System 
ten, jak mogliśmy się przekonać, korzysta 
też z innych, praktycznych i pomocnych 
podpowiedzi, które czynią pracę niewąt-
pliwie szybszą i przyjemniejszą. Praw-
dziwy entuzjazm wśród części zebranych 
wzbudziła informacja, że zaprezentowana 
baza danych powstała w... zaledwie trzy 
dni! Warto jednak pamiętać, że stoi za tym 
już ponad dziesięć lat pracy i doświad- 
czeń.

Na zakończenie obrad wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na wspól-
ne zwiedzanie Parku Archeologicznego 
w carnuntum z najlepszym możliwym 
przewodnikiem w osobie Franza Humera, 
od 2001 r. kierownika wykopalisk i dyrek-
tora muzeum w carnuntum. Po zwiedzeniu 
Parku została jeszcze niespełna godzina 
na zapoznanie się z ekspozycją muzeum, 
w tym bardzo ciekawą wystawą pt.  

Fot. 2. (od lewej) Rober bland, christian 
Gazdac, Andrew meadows przed makietą 

starożytnego carnuntum w Parku 
Archeologicznym. Fot. Adam degler
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„A.d. 313 – Von carnuntum zum christen-
tum”, ukazującą wzrost znaczenia chrze-
ścijaństwa w życiu mieszkańców naddu-
najskiego miasta już od III w. i podłoże, na 
którym ten proces następował, w tym szcze-
gólnie ważną rolę mitraizmu. ostatnim 
zaplanowanym punktem programu była 
wspólna kolacja. Wymieniono wrażenia, 
pomysły, wizytówki, uściski dłoni i w zna-
komitych humorach powrócono do swoich  
krajów. 

Adam Degler

iX konferencja numizmatyczna  
„peníze v proměnách času”

Valtice, 30 września – 3 października 
2013 r.

W dniach od 30 września do 3 paź-
dziernika 2013 r. odbyła się IX międzyna-
rodowa konferencja numizmatyczna z serii 
Peníze v proměnách času, zorganizowana 
przy współudziale moravského zemského 
muzea w brnie, Stowarzyszenia muzeów 
i Galerii Republiki czeskiej oraz firmy 
mARQ z ostrawy, dofinansowana przez 
ministerstwo kultury Republiki czeskiej. 
tym razem numizmatycy z czech, Słowa-
cji i Polski spotkali się pod hasłem „Nowe 
wyniki badań numizmatycznych” w mo-
rawskiej stolicy winiarstwa – Valticach, 
w pięknych wnętrzach Hotelu zamkowego 
Hubertus. Program konferencji był bardzo 
zróżnicowany i nadzwyczaj interesujący, 
a referaty nierzadko wywoływały żywe 
dyskusje.

Pierwszy dzień rozpoczął blok tema-
tyczny poświęcony mennictwu celtyc-
kiemu, w ramach którego Jiři militký za-
prezentował referat „Na krawędzi świata 
bojów przed upadkiem – uwagi na temat 
mennictwa w bratysławie, drachm typu 

tótfalu i lokalnych typów z oberleiser-
bergu”. Autor, któremu udało się ostatnio 
udokumentować znalezisko heksadrachm 
typu biatec (z czego dwie nieznanego 
dotąd typu), w interesujący sposób omó-
wił ostatnią fazę mennictwa celtyckiego 
w bratysławie, poruszając także pozosta-
łe zawarte w tytule kwestie. z kolei Július 
Fröhlich (Keltské mince na Slovensku v ne-
peňažnej funkcii) przyjrzał się bliżej mone-
tom celtyckim znajdowanym na terytorium 
Słowacji w okresie ostatnich dwudziestu 
lat, skupiając się na dwóch znaleziskach 
z okresu lateńskiego, w których mone-
ty pozbawione zostały funkcji pieniężnej 
(występowały jako dary dla bóstw bądź 
amulety), rozpatrując to ciekawe zjawisko 
na szerszym tle.

Po krótkiej przerwie kawowej wystą-
pił Jarosław bodzek z referatem „Uwagi na 
temat genezy mennictwa satrapów w okre-
sie panowania Achemenidów”, w którym 
wyszczególnił powody, dla których satra-
powie w okresie od poł. V w. przed chr. 
do końca tego stulecia wybijali w państwie 
Achemenidów własne monety. Następnie 
Lenka Vacinová omówiła „Symbole apo-
tropaiczne na monetach greckich”, wy-
korzystując do tego celu bardzo szeroki 
materiał porównawczy. Pierwszy dzień 
konferencji zamknął referat Adama de-
glera, w którym autor szczegółowo zbadał 
„Wątek ossoliński w sprawie skarbu z bo-
roczyc (wykopalisko horochowskie)”, wy-
korzystując nieznane dotąd źródła i na ich 
podstawie rekonstruując losy znaleziska.

dzień drugi obrad rozpoczął Andrzej 
Romanowski referatem „Skarb denarów 
rzymskich z miejscowości Słochy Anno-
polskie, gm. Siemiatycze, pow. siemiatyc-
ki. Uwagi do chronologii napływu skarbów 
denarów rzymskich na ziemie polskie”, 
w którym – na podstawie dokonanego 
w 2010 r. znaleziska denarów, zawierające-


