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Е Р Е ДМ О
Кардинальні зміни суспільного життя в України порушили традиційні
системи організації та фінансування наукових досліджень. Виникла необхідність
створення нових структур, які б могли частково заповнити цю прогалину.
З цією метою за ініціативою історичного факультету Київського
університету імені Тараса Шевченка, групи співробітників Інституту археології НАН
України та деяких громадських організацій в листопаді 1997 року було створено
об’єднання громадян «Товариство Археології та Антропології».
Завданням товариства згідно статуту об’єднання є:
— об’єднання зусиль у наукових дослідженнях з археології, антропології та
музеєзнавства;
— впровадження всебічного вивчення археологічних та культурно-історичних
пам’яток;
— проведення археологічних та антропологічних конференцій, з’їздів, збірок,
семінарів та виставок;
— накопичення інформації про наукові досягнення у галузях антропології,
археології та музеєлогії з подальшим розповсюдженням та використанням її у
науково-просвітницькій та учбовій роботі;
— видавництво наукової та популярної літератури з археології, антропології та
музеєлогії;
— всіляке впровадження наукових знань у музейну справу. Створення та
експонування археологічних та антропологічних колекцій наукового та
історико-культурного значення.
В структурі товариства створені наступні відділи: інформаційний,
експедиційний, військово-культурної антропології, підводної археології,
спелеологічний, видавничий, бібліотечний, музеєзнавчий, фінансовий.
Однією з перших акцій діяльності товариства стало видання запропонованої
збірки наукових праць. Авторський колектив збірки, головним чином, склався з
дослідників, які вже багато років працюють в науці і мають достатню кількість
попередніх публікацій. До збірки також увійшли наукові роботи молодих вчених,
які тільки-но починають свій науковий шлях.
Видання збірки «Vita Andqua» «Товариство Археології та Антропології»
розраховує зробити щорічним. Ми плануємо не обмежувати тематику збірки
жорсткими рамками. Будь яка тема з археології та антропології, може бути
опублікована в наступних збірках товариства.
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