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Анотация

Целта на избираемия магистърски спецкурс е да запознае студентите с някои основни аспекти на

международните отношения в региона на Източна Азия, през призмата на японската външна

политика към този географски ареал. От края на ХІХ век Япония заема централно място в

развитието на Източна Азия и оказва огромно влияние както върху политическото и

социално-икономическото развитие на източноазиатските държави, така и върху хода на

международните отношения, които постепенно се превръщат в заплетен възел от кризи и

конфликти. Възходът на японският милитаризъм и колониален експанзионизъм в Източна Азия се

превръща в своеобразна прелюдия към началото на Втората световна война, изходът от която

променят съществено, както ролята на Япония, така и геополитическият баланс в Източна Азия.



Курсът ще бъде изграден върху проблемно-хронологичния принцип. Акцент ще бъде сложен върху

отношенията на Япония с Източноазиатските държави, основно място, сред които в разглеждания

период заемат Китай, Корея и СССР. Ще бъдат проследени различни аспекти от на

международните отношения в Източна Азия от края на ХІХ век до края на Втората световна война

и ролята на Япония в тях. Свободноизбираемият магистърски курс ще бъде в обем от 30 лекционни

часа, а заниманията ще включват както традиционния лекционен курс, така и самостоятелна

работа по свободно избрани проблеми. Материалът ще бъде поднесен на основата на богат

документален материал и разностранна историографска база. В хода на обучението ще бъдат

използвани аудио-визуални материали, а от студентите ще се изисква разработване на курсови

работи (с акцент върху развитието на уменията за сравнителен анализ и използване на различен

изворов материал) и активно участие в дискусиите, на които ще бъде отделено сериозно внимание

и които ще имат съществена тежест при оформянето на крайната оценка.  

 

Основни теми и проблеми, които ще бъдат разгледани в рамките на специализираният

лекционен курс:

1. Мястото на Япония и страните от Източна Азия международните отношения през втората

половина на ХІХ век.

2. Япония и страните от Източна Азия в навечерието на “Реставрацията Мейджи” (т. нар. Мейджи

ишин).

3. “Отварянето на Япония” и формулиране на нови външнополитически стратегии и приоритети.

4. Отношенията между Япония, Корея и Китай. Китайско-японската война (1894-1895 г.) и

началото на изграждането на японската империя.

5. Отношенията между Япония и Русия в края на ХІХ и началото на ХХ век.  Руско-японската

война (1904-1905 г.) и последиците нея.

6. Участието на Япония в Първата световна война.

7. Фактори на японския милитаризъм и експанзионизъм – теоретико-идеологически, политически

и социално-икономически аспекти.

8. Отношенията между Япония и Съветска Русия от края на Първата световна война до началото

на 30-те години на ХХ век.

9. Окупацията на Манджурия, началото на войната с Китай, разрастване на японската

колониална експанзия.

10. Японската колониална империя, политически, икономически и военни концепции и

противоречия. Реакцията на страните и народите от Източна Азия.

11. Отношенията между Япония и СССР в навечерието на Втората световна война. Военни

сблъсъци и дипломатически стратегии. Японо-съветският пакт за неутралитет 1941-1945 г.

12. Тихоокеанската война – военно-политически и дипломатически аспекти.

13. Антихитлеристката коалиция и капитулацията на Япония;

14. Трудно преодолимите последици от колониалната политика на Япония към страните от

Източна Азия – социално психологически и политически рефлексии в съвременния свят.

15. Япония и новият международен ред в Азиатско-тихоокеанския регион след Втората световна

война.
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