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У 2010 р. виповнюється 25 років від часу створення Сектору давньоруської  
та середньовічної археології Інституту археології НАН України, 15 років 
Відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології 
НАН України та 60 років від дня народження доктора історичних наук, 
професора, член-кореспондента НАН України Олександра Петровича 
Моці, який очолює даний підрозділ від самого відновлення його діяльності.  
Відзначенню цих дат і присвячене видання збірки наукових праць  
«проблеми давньоруської та середньовічної археології». Такі ювілейні 
дати є слушною підставою для осмислення сучасної стратегії та практики 
досліджень східнослов’янського середньовіччя.

Видання, яке читач тримає в руках, підводить найважливіші підсумки 
плідної наукової роботи співробітників відділу, формулює основні проблеми 
та перспективи історико-археологічних досліджень середньовічної пробле- 
матики України — Русі. Для створення найширшої панорами сучасних  
досліджень середньовічної проблематики у їх тематичному, територіальному 
і методичному різноманітті до авторського колективу були залучені знані 
фахівці Інституту археології та наші наукові колеги з провідних наукових 
та освітніх установ України, Російської Федерації та Білорусі. Таким чином, ця 
збірка є, одночасно, науковим подарунком і поздоровленням член-корес-
понденту, доктору історичних наук, професору О.П. Моці й всім науковим 
співробітникам беззмінно очолюваного ним відділу.

У вступних розділах збірки подано привітання О.П. Моці з нагоди його 60-річ-
ного ювілею та вміщено список його наукових праць. Також вміщені матеріали 
до ювілею відділу, які репрезентують найбільш вагомі формальні результати  
багатопланової діяльності цього підрозділу, а також, основні напрямки,  
практичні результати, актуальні проблеми та перспективи наукових дослід-
жень співробітників відділу. У окремому розділі міститься нарис експедиційної 
діяльності сектора та відділу давньоруської і середньовічної археології.

Далі в окремому блоці зібрані роботи наукових співробітників відділу дав-
ньоруської та середньовічної археології. В наступному блоці вміщені нау-
кові публікації наших колег, які люб’язно погодилися прийняти участь у цій 
підсумковій ювілейній збірці. Вшановуючи пам’ять співробітників відділу, 
яких уже не має з нами, в останньому розділі редколегією подані спеціально 
зібрані та опрацьовані їх наукові роботи, які раніше не публікувались.

Ця збірка започатковує нову серію видань Інституту археології НАН  
України «Археологія і давня історія України».
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