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Накитите и съставът на златото от Хотнишкото златно съкровище имат удивителна
прилика

с украшенията в прочутите златни съкровища от Троя и Микена, но те са създадени значително
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- Хотнишкото златно съкровище е най-старото обработено чрез изчукване на злато в света е от

- Отбранителна крепостна стена на 7 000 години

- Вертикален тъкачен стан

- Доказателства за извършвани успешни черепни операции
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- Детски играчки - миниатюрни столчета от глина, или за макети на мебели на 7000 години?

- Открит леярски съд за мед и злато на 6 200 години - свидетелство за най-ранната металургия

- Находка от 64 костни ашика, за които учените нямат за сега отговор - средство за гадаене ли с

Хотница е село в Северна България, община Велико Търново, Област Велико Търново. В праист

Историята на уникалното съкровище започва съвсем случайно. През 1955 г. при строителни раб

На следващата 1956 година археологът Никола Ангелов от РИМ във Велико и неговият екип зап

Абсолютно изненадващо за тази епоха, когато хората са използвали предимно примитивни сечи
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През 2000 година проучвателните работи са възобновени с екип на археолог Александър

Чохаджиев. Откритите находки са над 5000, сред които три златни пластини, а на следващата го

Дълбочината на която е открита спиралата и техниката на изработването й - чрез изчукване на

Най-старото злато в света, обработвано от човешка ръка - тава е етикетът, с който Хотнишкото
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История на селищната могила

Селищната могила край Хотница представлява археологически феномен - общо откритите селищ

През ранния неолит жилищата са били вкопани в земята, но след опустошително наводнение на

Една от къщите в най-късното селище е с необикновена квадратна форма - тази къща е по-особ

Хората живели в тези селища са извършвали успешни черепни операции, те били земеделци и с

Някои от находките говорят, че са съществували традиционни връзки с Черноморието, Средизе
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Графична система за комуникация

Една също смайваща находка е фрагмент от керамичен съд, върху който са издраскани група зн

- Находка от 64 костни ашика, за които учените нямат за сега отговор - средство за гадаене

Надежда Кръстева от Националния природонаучен музей в София изследвала намерените 64 к

- Открит леярски съд за мед и злато на 6 200 години - свидетелство за най-ранната металур

Находката от изключителна рядкост, говореща за едни от най-ранните металургични познания о
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Открити са и над 400 сечива от кремък – основен материал за оръдия на труда за древното общ

Сред интересните експонати са и три женски фигурки, също изработени от глина. Те датират о

Умеели са да изработват тъкани и да ги украсяват с красиви костни украшения - за това говорят

В обществото им започва да се обособява разслоение и поява на прослойка с професионални за

Последното селище е внезапно унищожено и обитаването му е прекратено през IV хил. пр. н. е. с

Разбира се не трябва да се изклюва и версията за природно бедствие, пожар, светкавици и др.,

Част от интервюто с Александър
http://sever.bg
Чохаджиев за уебсайт
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" В Хотница вероятно става дума за 14 селища едно върху друго, тоест 14 етапа на едно село. Е

Доц. Стефан Чохаджиев

Доц. Стефан Чохаджиев е роден през 1953 г в Горна Оряховица. завършил е ВТУ "Св.св. Кирил
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