5. Южна Корея на световната сцена
Корея е била известна като "кралство-отшелник" в продължение на стотици
години. Въпреки това търговия и емиграция винаги са били осъществявани до
някаква степен на полуострова. Културните артефакти и древните записи ни
информират, че в страната е протичал голям културен обмен, включително и
масова миграция на племена от Китай, заселване на арабски търговци и азиатци
от югоизтока. Всъщност шилската столица Кьонгджу в югоизточния ъгъл на
полуострова е била най-източния терминал по Пътя на коприната, търговски път,
свързващ азиатския континент с Европа.
В по-нови времена Южна Корея е затвърдила мястото си като важна част от
световната общност.
Средностатистически, южнокорейският студент например, силно зависи от своя
смартфон, за да общува с чуждестранни общности, да изучава английски или
други чужди езици, да контактува със света.
В много аспекти електрокомуникацията е модерният еквивалент на Пътя на
коприната. Южна Корея е една от най-напредналите нации в света по отношение
на интернет достъп. Нейната информационна магистрала е широка и всеобхватна.
Корейците споделят своите мисли, преживявания и знания с гражданите на света
чрез комуникационни канали, добавяйки нов слой богатство към корейската
култура, която се предава чрез поколенията.
В хода на историята културният обмен винаги е бил ключов елемент в
международния контакт. Това важи и в днешния все по-взаимосвързан свят. С
помитащата света Халлю (корейска вълна) южнокорейските поп песни (кей-поп),
филми и телевизионни драми са събрали от цял свят отдадени последователи.
Обратно, Южна Корея продължава да усвоява културни елементи от другите
страни.

КОРЕЙСКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ
Повечето корейци се обличат модерно. Традиционните корейски дрехи или
ханбок се обличат при специални поводи като сватби и традиционни празници.
Ханбокът се състои от късо елече и дълга рокля при жените и елек и широки
панталони, вързани на глезените, при мъжете.
Типичното корейско ястие се състои от ориз, супа и кимчи (ферментирало зеле), и
се яде с пръчици.
Корейската традиционна система за подово отопление се нарича ондол и се
използва дори днес в модерните домове.
Жилищните комплекси са най-типичната форма за живеене при корейците,
защото нивото на урбанизация е много високо.
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Корейското традиционно бойно изкуство таекуондо още е популярно и днес е
международно практикуван спорт.
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СНИМКИ

[한옥 마을_서울]
Селище от традиционни корейски къщи, т. нар.
Ханок

[서울 도심_명동]
Гледка от централната част на Сеул

[하회마을]
Историческите селища, Хахуе

[양동마을]
Историческите селища, Яндонг

[민주화 운동]
Протестиращи по време
революция през юни, 1987г.

на

демократичната

[한복]
Корейска
традиционна носия
ханбок

СНИМКИ

[온돌]
Корейската традиционна
отопление ондол

система

за

подово

[한국의 상차림]
Подреждане на прибори, ястия и др. на маса в
Корея

[태권도]
Корейското традиционно
бойно изкуство таекуондо

