
200 години от рождението на

Ото фон Бисмарк

ТържесТвена научна сесия
софия, 9 април 2015 г.

Институт за исторически изследвания



Уважаеми дами и господа,

Председателят на Българската академия на науките 

акад. Стефан Воденичаров

има удоволствието да Ви покани

на тържествена научна сесия

200 години от рождението на

ОТО ФОн БисМарК

(1815–2015)

на 9 април 2015 г. (четвъртък) от 16:15 ч 
в Големия салон на БАН

София 1040, ул. „15 ноември“ № 1



На 1 април 2015 г. се навършват 200 години от рождението 
на „създателя на модерна Германия“ Ото фон Бисмарк. През 
1871 г. той увенчава с успех голямото си дело – образуването 
на единна германска държава.

Само седем години след това на картата на Европа се 
завръща и друга държава. Като председател на Берлинския 
конгрес (1878) „железният канцлер“ играе ключова роля в 
създаването и на Княжество България. 

Именно Бисмарк има сериозни заслуги за това София и 
земите около нея да не бъдат отрязани от територията 
на възстановената държава. Благодарение на енергичните 
и находчиви действия на германския канцлер, бъдещата 
българска столица остава в пределите на Княжеството, за 
да се превърне скоро в център на новия национален възход. 

Макар далеч да не изчерпват разнообразната дейност на 
Бисмарк, дори само тези близки едно до друго по време 
исторически събития са достатъчни, за да очертаят 
значимостта на този държавник.

По повод на юбилея, историци от България и Германия се 
събират в София, за да дадат нов поглед върху различни 
аспекти от личността на Бисмарк и неговата епоха. 



ПРОГРАМА
Модератор – проф. дин Илия Тодев, 

Директор на Института за исторически изследвания

16:15 
регистрация

16:30 
Откриване 

Акад. Стефан Воденичаров, Председател на БАН

16:40 
Ото фон Бисмарк – бележки по повод 

200 години от рождението му 
Проф. д-р Улрих Лапенкюпер, Председател на фондация  

„Ото фон Бисмарк”, Германия

17:00 
Приносът на Бисмарк за Освободителната война 

Академик Константин Косев

17:20 
Заветите на Бисмарк 
Академик Георги Марков

17:40 
Бисмарк между русия и австро-унгария 

Проф. дин Андрей Пантев

18:00 
Германската и британската политика 

по източната криза от 1875–1878 г.  
Проф. дин Румен Генов

18:20 
Дискусия


