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    ПЕТЪР ДЕТЕВ 
ДРОН В ПРАИСТОРИЯТА ©

                



                        
Проучил 350 праисторически обекта - селища,, 
некрополи, пещери, култови центрове. в басейна 
на река Марица (Тракия) - цялостни, спасителни 
и сондажни разкопки, обходи с придобиване на 
хиляди артефакти, отложени в музеите в Южна 
България

Теренна дейност



Теренна дейност ҈
Музейна дейност

38 години в РАМ  Пловдив. Работи до кончината си
Основал Праисторическия отдел на музея

Сам реставрирал експонатите
Създал експозициите му

Изработил макети и сцени с драматични събития 
от живота на предците ни 



₾
ОТКРИТИЯ





НАЙ-СТАРОТО КОЛЕЛО В СВЕТА

₾
   Енеолитни артефакти от 

Дончова могила



₾
   Енеолитни артефакти от 

Дончова могила
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ПЛОВДИВ 

НАЙ-СТАРИЯ ГРАД В СВЕТА



ПЛОВДИВ
АРТЕФАКТИ И ВЪЗСТАНОВКИ НА ДЕТЕВ



НАЙ-СТАРИЯТ КУЛТОВ ЦЕНТЪР В 
СВЕТА

със световноизвестния керамичен масов ритон с 
форма на елен-лопатар
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УНИКАЛНИ МЕТОДИКИ НА ДЕТЕВ

Фундаментални основи за изучаване на символната писменост - от появата й през 
средния неолит до Христа. Нарече я ИМАГИТИВНА  и ИДЕОГРАФИЧНА и я подреди в 
хронологични табла, според времето на появяването на знаковите символи от всички 
праисторически епохи. Повече не би могъл да направи.
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МЕТОД ЗА ДАТИРАНЕ НА АРТЕФАКТИТЕ
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

120 научни публикации в нашия 
и чужд специализиран печат

4 монографии - “Разкопаница” при с. 
Маноле, “Праисторическите селища в 
басейна на река Марица” (посмъртно), 
„Хората“ и “Тракийските традиции в 

с. Омарчево” (посмъртно)
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ИЗДАТЕЛСКА И ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ

Главен редактор на научното списание “Известия 
на музеите от Южна България” (25 броя)

Над 300 научно-популярни публикации в наши 
периодични издания

Над 150 научно-популярни беседи
Десетки радиобеседи
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

И КОНТАКТИ

Покана за дългосрочна работа в Югославия
Разкопки в Полша

Участие в семинар и изложба на Тракийска култура в Одеса 
Гостувания на Гарашанин, Берчиу, чешки и др. колеги

Прием и последваща кореспонденция с ГОРДОН 
ЧАЙЛД, който заяви още през 1954 год. на 

конференция в София, че “благодарение на 
откритията на Петър Детев се е убедил, че 
Балканите са център на праисторическата 

култура”.
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НОМИНАЦИИ

Медал “Кирил и Методи” – бронзов
Медал “Кирил и Методи” – сребърен

Почетен знак на Пловдив
Почетен гражданин на Пловдив (посмъртно)
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Петър Детев беше единствения археолог, 
който защитаваше тезата, че т.нар. ТРАКИ 
са генерации на местното АВТОХТОННО 
население. За да я докаже предприе 
безпрецедентно проучване на 350 могили 
и обекти в Горнотракийската низина. 
Проследи неопровержимо пътят на 
културното присъствие на автохтонното 
население, съпоставимо с данните за 
възникването на селищните могили в 
Тракия, представени в уникалната му 
археологическа карта.
Описа ги в монографията си 
“ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ СЕЛИЩА В 
БАСЕЙНА НА РЕКА МАРИЦА”. За  жалост   
тя се появи 20 години след неговата 
кончина.  Но във времето, когато бе 
готова за публикуване, излезе том I от 
“ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” - поредица 
издадена в чест на 1300 годишнината 
на държавата, където официално бе 
обявена незащитимата теза, че траките 
са мигранти-пришълци?!
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РАНЕН - СРЕДЕН НЕОЛИТ

Откритите от П. Детев раннoнеолитни еднослойни 
поселения (7 на брой) одревняваха с близо 1500 
години и досегашното им пренебрегване, въпреки 
да е очевидно, че култовия център край Мулдава 
(например) не може да е РАНЕН неолит от шестото 
хилядолетие пр. Хр., защото появата на ансамбъл 
от култови артефакти например, воглаве с прочутия 
елен, изисква дълъг период от натрупани умения, 
знания и художествено майсторство.
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ПОКРУСТОВОТО ЛОЖЕ НАРЕЧЕНО 

“КАРАНОВСКА СЕЛИЩНА СИСТЕМА”

Карановската система не сработи дори година-
две след дисертацията на Г. Георгиев. Азмашката 
могила (10 км от Караново) се оказа с 3 пластта по-
стара от “Караново I” (?!), поради което и до днес 
не e в научен оборот. 
 Казанлъшката могила пък e с цели 9 пластта по-
стари от “най-стария” пласт в системата - 
КАРАНОВО I
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Още за Петър Детев можете да 
научите в:

ЛИЧЕН АРХИВ НА ПЕТЪР ДЕТЕВ

100 архивни единици с оригинали на:
Хабилитационният труд за присъждане на званието 
ст,н,с,, сега професор
Монографията “Разкопаница” при с, Маноле
Лична кореспонденция по служебни въпроси с 
именити наши и чужди учени
Тетрадки с лекции от учителската му работа
Разработки по музейно дело



И в:

РЕГИОНАЛНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ В ПЛОВДИВ СЪХРАНЯВА 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ АРХИВ НА ПРОФ. 
ПЕТЪР ДЕТЕВ, В КОЙТО ИНТЕРЕС 

ПРЕДИЗВИКВАТ НЕГОВИТЕ ДНЕВНИЦИ 
ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗКОПКИ. ТЪЙ 
КАТО МУЗЕЯТ ИСКА ЗАПЛАЩАНЕ И 

БАВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЯВКАТА ИМ, 
МОЖЕМ ДА ГИ ПРЕДОСТАВИМ КАТО 

ДИСК С PDF ФАЙЛОВЕ
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Още за Петър Детев можете да 
видите в:

В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ 
ПЛОВДИВ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ МНОГО 

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ, СТАТИИ И 
ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ИЛЮСТРАЦИИ 

НА “НАЙ-ДОБРИЯТ ХУДОЖНИК СРЕД 
АРХЕОЛОЗИТЕ И НАЙ-ДОБРИЯТ 

АРХЕОЛОГ СРЕД ХУДОЖНИЦИТЕ”
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МОЖЕ ДА ПОИСКАТЕ И 
БЕСЕДА НА ПРОФ. Д-Р 
ЙОРДАН ДЕТЕВ, УРЕДНИК 
В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
П Е Р У Щ И Ц А , К О Й Т О 
ДОРАЗВИВА ТЕЗИТЕ НА 
ПЕТЪР ДЕТЕВ



ӾӶӔѠ&�₾҈©
ПРОПУСНАТИ ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ 
ЗА БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЯ

Наскоро световният археологически 
елит се отказа от поддържаната 
теория, че европейският континент е 
заселен първоначално от Иберийския 
полуостров. Благодарение на редица 
модерни интердисциплинарни 
изследвания се доказа, че това се е 
случило през Балканите, по... Долината 
на Марица. Орязаният Детев все пак успя 
да докаже тезата си.



© 2020
Изготвил Йордан Детев, уредник в 
Исторически музей гр. Перущица

Защо нарекох дрон, Петър Детев?
Защото обичаше археологията в себе си, 
а не себе си в археологията.


