
Информация за финансиран на проект по конкурс България –

Австрия – 2020 г.

Наименование на конкурса:  

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – 

АВСТРИЯ – 2020 Г.“

Научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

Хуманитарни науки

№ на договор:

КП-06-Австрия/8 

Начална дата на проекта и срок на договора:

24.08.2021 г. ; 24 месеца

Заглавие на проекта:

Австрийско-български отношения през периода на Студената война
(Austrian-Bulgarian relations during the Cold War)

Базова организация:
Институт за балканистика с център по тракология - Българска академия на науките

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Партньорска организация от държавата партньор:

Ludwig Boltzmann Institute for Research on Consequences of War (Graz)

Ръководител на научния колектив от държавата партньор:

Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Ruggenthaler

Сума за изпълнение на проекта:

40 000 BGN
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Резюме на проекта:

На  14  май  1955  г.  Съветският  съюз  и  неговите  сателити  създават  Организацията  на

Варшавския договор.  На 15 май 1955 г.  представители на правителствата на  Съветския

съюз,  САЩ, Великобритания и Франция подписват т.  нар.  Държавен договор с Австрия,

предвиждащ  възстановяването  на  пълния  суверенитет  на  страната  и  извеждането  на

всички окупационни сили от нейната територия.

Пет  месеца  по-късно,  през  октомври  1955  г.,  с  акт  на  парламента  е  прокламиран

неутралитетът на тази държава. От този момент нататък Австрия играе специална роля в

Европа  като  посредник  в  международни  спорове,  като  седалище  на  множество

международни организации, място за международни преговори за контрол на оръжията и

най-общо - като мост между Запада и Изтока.

През  последните  30  години учени от  Австрия  и  други  страни  полагат  големи усилия в

изследването на отношенията на Австрия със страните от Варшавския договор по време на

Студената война. Появиха се важни томове за австрийската Ostpolitik към Съветския съюз и

неговите източноевропейски съюзници. Публикувани бяха много книги, статии и колекции

с разсекретени документи за двустранните отношения на Австрия с всяка от страните от

Източния блок, с едно изключение - България.

Досега научните публикации върху двустранните отношения между България и Австрия по

време  на  Студената  война  са  сравнително  доста  ограничени.  Огромната  част  от  по-

сериозните изследвания, основани на архивни документи, са посветени на двустранните

културни  връзки  и  като  цяло  са  неглижирани  останалите  им  измерения  в  областта  на

политиката и икономиката.

Проектът има за цел да запълни тази важна празнина в литературата, като спомогне за

обогатяването на историографията за българската външна политика след Втората световна

война и за българо-австрийските отношения по време на Студената война.

Съвместният проект обединява учени от България и Австрия, имащи за цел осветляването

на двустранните отношения между техните страни по време на Студената война въз основа

на архивни изследвания, мемоари и интервюта с участници. Ще бъде отчитано влиянието

както на създадените традиции във връзките между българи и австрийци до 1945 г., така и

на международната обстановка след Втората световна война.

Реализацията  на  проекта  ще  доведе  до  публикуването  на  2  тома,  както  и  статии  в

рецензирани  списания.  В  тях  ще  бъде  хвърлена  допълнително  светлина  върху  важни

аспекти от двустранните отношения, които досега не са получили заслуженото им научно

внимание.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бе-
леж-
ка2

Базова организация: 

Институт за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ - 

Българска академия на науките

Ръководител на научния колектив

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов У

Участници:

 Професор дюн Надя Бояджиева

Доктор Бисер Банчев

Асистент Димитър Добрев

У
У
МУ

Партньорска организация от държавата партньор:

Ludwig Boltzmann Institute for Research on Consequences of War (Graz)

Ръководител на научния колектив

Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Ruggenthaler У

Участници:

Anna  Steiner,  MA,  Junior  fellow  at  the  Ludwig  Boltzmann  Institute  for

Research on Consequences of War

Maximilian  Graf,  Dr.  (PhD),  currently  Research  Fellow  at  the  Masaryk

Institute and Archives at the Czech Academy of Sciences

МУ

У

1 Отбележете академичната длъжност и научната степен на всеки участник
2 Отбележете дали участникът в колектива е учен (У), млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторант (ДО) или 
студент (СТ).
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