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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Ислямът в Европа
2. Код на курса: POL 1064
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите трябва да знаят основни данни за
живота на ислямското малцинство в Европа. Те трябва да умееш да правят анализ на
основните показатели на тяхното присъствие в европейкото общество – социален статус,
етнически състав, степен на интеграция, взаимоотношения с родината майка и т.н.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът от лекции има за цел да запознае студентите с
различни аспекти от живота на мюсюлманската общност в Европа. Методологически курсът
е организиран на различни нива. В самото начало се поставя акцент върху статистическите
данни, за да се намерят границите на понятието малцинство по отношение на огромното
християнско множество. Прави се уговорката, че броят на мюсюлманите е относителен и
неговите точни измерения не могат да се намерят. Необходимо е да се фокусира вниманието,
че тази религия е най-бързо разпространяваща се не само в Европа, но и в целия свят.
Второто ниво на изследване на темата е институционалното. То е относително по-трудно и
се характеризира със силна национална специфика. Въпреки желанието за провеждане на
единна европейска политика в областта на свободата на вероизповеданието и правата на
човека, страните-членки на ЕС започнаха да прилагат и все по-строги закони по отношение
на борбата срещу тероризма. Става въпрос за своеобразна колизия между подход, облечен в
съответните правни норми към ислямското малцинство преди и след 11 септември 2001 г. В
лекционния курс са разгледани религиозните храмове, центровете, училищата и
образованието, религиозните лица и забрадката като водещи обекти на изследване. Третото
ниво е политическото участие на мюсюлманите в Европа. Основен отпечатък върху
изследването оставя националната специфика на конкретната европейска страна и броя на
поколенията мюсюлмани, живеещи в нея. Големият въпрос е дали обединението на
мюсюлманите в Европа може да се разглежда като от част от класическа форма на
политическа партиципация или не. Чертвъртото ниво на курса обхваща сравнително
изследване на националните ислямски общности. В него се преви анализ на особеностите на
мюсюлманската общност в по-големите европейски държави. Те играят водеща роля в
оформянето на профила на европейския ислям като цяло. Такива страни са Германия,
Франция, Германия, Испания, Белгия, Дания, Швеция, Швейцария, Италия и Нидерландия. В
никакъв случай не бива да се подценяват и мюсюлманските общности в новоприсъединилите
се държави като България и Румъния, тъй като там тези малцинства имат по-скоро
индогенен, а не екзогенен характер. Ислямът в европейските страни, които не са членки на
ЕС (Русия, Украйна и бившите югославски републики) е възприет по-скоро като еталон за
сравнение, отколкото същински обект за анализ.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови работи,
устен изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания. Информиране
на студентите от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от изпълнение на
показателите за написването на курсовата работа и посочване на слабости при даването на
устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.


