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Анотация

 

Специализираният курс има за цел да запознае студентите с целия спектър на отношенията

между България и Япония след Първата световна война, по време на Студената война и

последвалия за България период на преход от държавен социализъм към политическа демокрация

и пазарна икономика. Проследяването на всички аспекти от българо-японските отношения през

гореспоменатите периоди, дава възможност да се анализират конкретните интереси и мотиви за

политиката на съответните държави една към друга, които от своя страна са продиктувани от

тяхното политическо, икономическо и културно развитие.Българо-японските контакти се

разглеждат в контекста на общите тенденции на отношенията Изток-Запад през съответните

исторически периоди. Това позволява на студентите да се запознаят със специфичните особености

на външнополитическата линия на България към един от ключовите за световната икономика и



политика региони, съобразно духът на съответната епоха. Не на последно място спецкурсът се

опитва да даде и отговор на въпроса: къде е мястото на България в политиката на Япония към

източноевропейския регион като цяло?

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

1. България и Япония след Първата световна война. Взаимни интереси и пресечени точки.

Българо-японските контакти в годините на Втората световна война – от съюз към скъсване на

дипломатическите отношения.

2. България и Япония в системата на международните отношения след Втората световна

война. Студената война в азиатско-тихоокеанския регион и отношенията на Япония със

социалистическите страни през първото следвоенно десетилетие.

3. Японското икономическо чудо – модел за подражание? Възможно ли е някои характерни

за японския модел принципи да бъдат приложени в условията на една затворена,

командно-административна и силно зависима от СИВ икономическа система? По какъв начин

българските управляващи от 60-те – 80-те години, възприемат “японското чудо” и как си

представят прилагането му в България?

4. Българо-японските отношения и влиянието им върху икономическата и

научно-техническа политика в България от края на 60-те и през 70-те години. 

Значението на Япония за развитието на българската електроника и машиностроене. Японският

опит като фактор за спечелване на българските специализации в СИВ.

5. Разведряването в международните отношения и опитите на България за разширяване

на отношенията си с развитите капиталистически държави. Основни договори и

споразумения. Българското лоби в Япония. Форми и сфери на сътрудничество и съвместна

дейност. Характеристики и проблеми на търговията между двете държави. Въпросът за

японските кредити. Мястото на България в японската външна политика към Източния блок.

6. Кризата в Източния блок през 80-те години и българското преустройство през

призмата на Японския икономически модел. Япония и Източния блок в условията на

поредното ескалиране на Студената война. Япония и българското преустройство. Идеята за

“мини Япония” и кризата във българо-съветските отношения.

7. Българо-японски научни, образователни и културни връзки. Основни характеристики и

специфики на българската културна политика в Япония. Форми и възможности за културно

присъствие и въздействие. Сфери на културна дейност. Изграждане на положителен и

устойчив културен облик. Навлизане на японската култура в България и начинът на нейното

възприемане. Развитие на японистика в България и на българистика в Япония –

представители, изследователски области и интереси. Научно-образователен обмен.

8. Япония и българският преход след 1989 г. Промяната след края на Студената война и

мястото на България и Япония в координатната система на новите геополитически реалности.

Япония и новите външнополитически приоритети на България в периода на преход. Японската

правителствена помощ за развитие (ODA) в България – програми, направления и резултати.

Възможности и перспективи за отношенията между България и Япония съобразно техните

политически, икономически и културни интереси в съвременния свят.

9. Япония през погледа на българите

10. България през погледа на японците
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