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пецифичната интелектуална обществена човешка дейност, формирана в процеса на 
историческо развитие е науката. Тя е систематизирано достоверно знание, което има 
логично обяснение. Насочена е към разработване и подреждане в стройно цяло на 

обективното познаване на реалността в интерес на практиката. База на тази дейност е 
събирането на факти и тяхното постоянно актуализиране и систематизиране. Следва 
критичният им анализ и въз основа на това, синтез на нови знания или обобщения. Изисква се 
те не само да описват наблюдаваните природни или социални явления, но и да изграждат 
причинно-следствена връзка, като крайната цел да е прогнозиране. Идеите и предположенията, 
които са потвърдени от факти или опити, е необходимо да се формулират като закони на 
природата или обществото. На тази основа продукт от познавателната дейност на човека е 
знанието. Историческите знания са резултат от сложния, продължителен и противоречив 
процес на човешкото познание. Активността на хората е била тясно свързана с необходимостта 
да се познава човешкото развитие, а също обществените процеси и явления. Това е 
предпоставка за просперитет [7, р. 93; 17, с. 56; 25, с. 83; 29, с. 471]. 

Интересът на поколенията към миналото е непресъхващ и не зависи от мотивите. 
Подтикът е следствие от необходимостта за опора в мъдростта и опита на предшествениците, 
както и от любопитство. Съприкосновението с историята изправя човека пред състоянието на 
историческата памет на обществото, т.е. до колко вярно и детайлно е съхранен споменът за 
факти и събития. Следващ първостепенен момент е възможността за нейното съживяване и 
осмисляне от съвременния човек, за да се разкрие съхранената истина за живота и духовността 
на предците. Адресираната надежда към съвременната археологическа и историческа наука е да 
направят възможното, за да се запълнят белите полета и миналото да се изправи пред 
следващите поколения със своите истини [8, с. 40; 14, с. 44 – 45; 19, с. 4 – 5; 21, с. 1; 23, с. 46; 24, 
с. 61]. 

Вътрешният свят на предците е неразгадаем и подчинен на заобикалящата го вселена. За 
отбелязване е и ролята на въображението в ранните етапи на културно развитие. Получаването 
и натрупването на знания, както и опознаването на околния свят, допринася за отпадането на 
старите загадки. Казаното ги заменя с нови и онова, което не е разбираемо, не става по-малко. 
Старинните източници съдържат (и в тях се съхранява или е отразена) информация за миналото. 
Археологическите материали са следи, а не съобщения, за действителни събития. Главното е 
създаването на информацията за предходните епохи, която се формира в процеса на изучаване 
на археологическите паметници. Те са реални останки преди да се превърнат в обект на 
изследване, като съществуването на археологическите източници е най-вече в рамките на 
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науката. За проучвателя всяко късче информация се включва във верига от данни, преди да се 
предложат изводи, по доказване на определено твърдение [1, с. 22; 2, с. 8; 11, с. 13, с. 17; 13, с. 
90; 20, с. 17 – 18; 30, с. 8]. 

Верността на становищата се установява от неопровержимостта на фактите, които 
изграждат действителността на миналото и съществуват независимо от нас. Цел на 
археологията са хората, живели преди нас, т.е. да разкрива свидетелства за култури от 
предходни епохи при използване на научни методи за изследване и интерпретиране на 
веществените останки и поведението на предците [5, с. 26 – 27; 9, с. 11 – 12; 15, с. 66; 16, с. 34]. 

Днешната археология е комплексна наука за идентифициране, последователно 
разкриване (разкопаване) на археологически обекти, тяхното анализиране и интерпретиране с 
изследователска цел. Работата е при съблюдаване на определена методика в теоретичната и 
практическата работа. Археологическата наука на ХХІ в. е изградена от организирана 
съвкупност от съответни академични дисциплини. Реалност е интердисциплинарността на 
извършваните проучвания и е налице систематичност в археологическите изследвания. 
Действително е взаимодействието между академични дисциплини от различни научни области 
при разработване на една и съща тема. Продукт от това е създаване и генериране на ново и 
потенциално използваемо знание [28, с. 6 – 7, с. 10]. 

Проучвателският процес е базиран на изследователски подход. Стъпка по стъпка се върви 
към определения проблем чрез съвкупност от дейности и разбор, за прилагане на съответен 
метод (или няколко метода) за постигане на целта, което е начин за теоретическо проучване и 
за практическо приложение на нещо. Осъществява се чрез систематизиран набор от дейности, 
за постигане на определената цел. Реализира се с употребата на т.нар. науковедски подход. 
Характерно за него е комплексността на изследователската работа. Той позволява теоретико-
емпирична представителност. Подходът е съпроводен от съответен изследователски принос по 
отношение на теоретичното разчленяване на информацията и на процеса на породените от това 
научни теории. Състои се в уточняване и прецизиране на съществуващи постановки и 
схващания, както и доразвиването им в съответствие с целта и изследователските резултати [3, 
с. 438, с. 443; 6, с. 10; 26]. 

В арсенала на познанието съществено място е отредено на сравнението. То е неразделна 
част от човешкото мислене. Също така е и иманентна страна на познавателния процес [17, с. 31 
– 32; 18, с. 35-36]. 

Научното сравнение е триединство от логика, познавателна дейност и познавателен 
резултат. Ценността е, че позволява да се разкрият съществени закономерни характеристики в 
развитието на съпоставими явления, вътрешните им връзки и отношения. Това е с цел да бъдат 
показани общите и отличителните им свойства в системата, от което следва разглеждане на 
спецификата [12, с. 149 – 150; 17, с. 36]. 

Методът на сравнение спада към общонаучните методи. Това е целенасочена емпирична 
систематична процедура за придобиване на научни знания. Опира се на фактически реални 
данни и доказателства за установяване на истинността им. Тази последователност дава 
възможност да се представи общото, особеното и индивидуалното в приликите и отликите, като 
се започне от характерните белези. Методът, най-общо, се състои в съпоставяне (на сходни или 
противоположни), както на количиствени, така и на качествени, характеристики на 
археологическите паметници. Алгоритъмът на сравнение би могъл да има следната обща 
последователност: определяне на обектите за сравнение; определяне на признаците за 
сравнение; анализ и синтез на обектите в съответствие с аспектите на сравнение; определяне на 
общите и/или съществените признаци на обектите на сравнение; определяне на различията в 
общите признаци; извод, т.е. необходимо е да се представят общите и/или отличителните 
съществени признаци на обектите на сравнение и да се укаже степента на различие в общите 
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признаци. В определени случаи е необходимо да се изтъкнат причините за сходствата и 
различията в обектите на сравнение [10; 17, с. 50 – 51; 22; 27]. 

За успешното прилагане на метода на сравнение в изследователската практика е от 
особено значение да бъде спазван критерия за съвместимост на признаците на сравнение [4]. 

Представената тематика, накратко и в най-общ план, предполага възможността да бъде 
предложен извода, че методът на сравнение е базисен в археологията. 
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