
БОНВЕЧ БЕРНД (нім. Bernd Bonwetsch) [17.10.1940 – 13.10.2017] 

Народився в Берліні. У 1960 р. склав іспит на атестат у Гамбурзі. В 

1960—1961 рр. знаходився на військовій службі. В 1962—1967 рр. вивчав 

історію, славістику, порівняльну педагогіку та російську мову в Гамбурзі та 

Берліні (Вільний університет). Викладав суспільні науки і німецьку мову в 

Державній торгівельній школі Гамбурга. В 1968—1969 рр. вивчав історію в 

Стенфордському університеті (Каліфорнія, США). В 1969—1972 рр. — 

науковий асистент історичного семінару Гамбурзького університету. 

Працював з документами у архівах Вашингтона, Нью-Йорка, Лондона, 

Парижа. В 1972 р. захистив дисертацію «Місце Росії в економічних планах 

Англії та Франції 1914—1917 рр.» й здобув ступінь доктора наук. 

 У 1972—1980-х рр. працював науковим співробітником, згодом — 

асистентом Інституту Східноєвропейської історії та країнознавства в 

Тюбінгені. З 1980 р. — професор, завідувач кафедри східноєвропейської 

історії, декан історичного факультету, заслужений професор Рурського 

університету в м. Бохумі (ФРН). Неодноразово запрошувався з лекціями до 

університетів Німеччини та інших країн світу. У 1995 р. у рамках німецько-

британського проекту Європейського Союзу був радником міністерства 

освіти Казахстану з питань реформування вищої школи. Член наукової 

попечительської ради меморіального комплексу Бухенвальду та Міттельбау-

Дори (1995—2010 рр.), член ради німецько-російського Музею в Берліні-

Карлсхорсті (2000—2012 рр.), член Спільної комісії з дослідження новітньої 

історії німецько-російських відносин і директор-засновник Німецького 

історичного інституту в Москві (2003—2009 рр.). Співорганізатор декількох 

міжнародних наукових конференцій з історії в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 

Наукові інтереси охоплюють широке коло проблем історії Німеччини, 

Радянського Союзу та Росії. Найбільше його увагу привертають російська 

революція 1917—1920-х рр., Перша світова війна, політика тоталітарних 

режимів Німеччини та Радянського Союзу в міжвоєнний (1920—1930-ті рр.) і 



післявоєнний періоди, та особливо — історія Другої світової війни, у галузі 

якої він є одним із провідних науковців світу. 

Автор та співавтор 16-ти монографій, понад 110 наукових статей, 

понад 160 рецензій, співвидавець численних наукових праць, у т.ч. відомого 

у світі збірника «Східна Європа».  

Почесний доктор Кемеровського університету (РФ, 2000 р.). 

Почесний доктор Харківського університету з 2003 р. 


