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Принос към  
островната археология 
на Западното 
Черноморие

Крайбрежните зони заедно с при-
лежащите им острови са безценни 
пространства, където континен-
тите се срещат с морето и океана, 
където човекът е намерил благопри-
ятни условия за своето стопанско 
и културно развитие. Това са мес-
та, заселени от човечеството от 
най-дълбока древност и са намира-
ли почти всичко необходимо за свое-
то съществуване. В последните 
десетилетия съвременният човек 
ги разпознава като места за отдих, 
но в миналото морските простран-
ства са били прекосявани за търго-
вия и обмен на култура и влияние.

В последните повече от 50 го-
дини островната археология е 
сред най-главните дисциплини в 
областта на глобалната археоло-
гия. Особено бурно е развитието в 
Средиземноморския регион, Кариб-
ския басейн, Тихия, Индийския и Ат-
лантическия океан. Островната 
археология е интердисциплинарнo 
начинание, при което се съчетават 
изследователски подходи от при-
родните и хуманитарните науки. 
Именно тук е същността на дисци-
плината, защото е необходимо да 
се познава не само човека и как той 
е преживявал в своето ежедневие, 

Contribution to the 
island archeology of  
the Western Black  
Sea coast

Coastal areas together with their 
adjacent islands are invaluable spac-
es where the continents meet the sea 
and the ocean, where man has found 
favourable conditions for his economic 
and cultural development. These are 
places mankind inhabited since an-
cient times and where people have 
found almost everything necessary for 
their existence. In recent decades, the 
modern man has recognised them as 
places for recreation, but in the past, 
sea areas were crossed for trade and 
exchange of culture and influence.

For the last more than 50 years, is-
land archeology has been one of the 
major disciplines in the field of global 
archeology. Its development is particu-
larly rapid in the Mediterranean, the 
Caribbean, the Pacific, the Indian and 
the Atlantic Oceans. Island archeology 
is an interdisciplinary endeavour that 
combines the research approaches of 
the natural sciences and the humani-
ties. This is the essence of the discipline, 
because it is necessary to know not 
only man and what he experienced in 
his daily life, but also the environment 
in which he was active, in what con-
ditions he lived during different histori-
cal periods. It should not be forgotten 
that the littoral is an extremely dynam-




