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1. IIntroduccere
Repu
ublica Coreeea (Coreea de Sud) occupă jumăttatea de sud a Peninsuulei Coreen
ne. La
vest după Marrea Galbenăă, se afla China iar Japonia se
e află la e st, după Marea
M
blica Populaară Democrrată Coreeană (Coreea de Nord) oocupă parte
ea de
Japoniei. Repub
nord din peninsulă.

Gen
neralități
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Nume oficcial: Republiica Coreea
Amplasaree: între 38°N
N și 33°N lattitudine, și 126°E longitudine
Suprafață:: 100,266 km
m2 (2013)
Capitală: Seul
S (9,926,000 locuitoori) (2013)
Populație: 50,220,00 (2013)
Densitateaa populațieii: 501 persooane/km2 (2
2013)
Limba oficcială: Coreeaană (Sistem
m de scriere: Hangeul)
Religie: Bu
udism (22.8%), Protest antism (18..3%), Catolicism (10.9%
%), Altele (1
1.1%),
Neînscriși niciunei seccte (46,9%)
Guvern: Reepublică prezidențială

∙

Temperatu
uri medii: ‐2
2.5℃ (ianuuarie), 25.4℃
℃ (august)

∙
∙

Steagul Naațional: Tae
egeukgi
Floarea naațională: Mu
ugunghwa ((Zămoșiță de
d Siria)

Econ
nomie
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

PIB (nomin
nal): 1,417 miliarde
m
USSD (2014)
PIB pe cap
p de locuitor (nominal) : 28,101 USSD (2014)
PIB (PPP): 1,779 miliaarde USD (20014)
p de locuitor (PPP): 35,2277 USD (2014)
PIB pe cap
VNB: (nom
minal): 1,366
6 miliarde U
USD (2014)
VNB pe cap de locuito
or (nominall): 27,090 USD (2014)
VNB (PPP): 1,746 USD
D (2014)
VNB pe cap de locuito
or (PPP): 333,620 USD (2
2014)
Export: 57
73 miliarde USD
U (2014)
Import: 52
26 miliarde USD (2014))
Gini: 31.1 (2011)
IDU (Indiceele Dezvoltăării Umane)): 0.891 (loccul 15)
Principalele produse
e industriaale: Semico
onductoare, Automobbile, Consttrucții
navale, Eleectronice de
e consum, TTelecomunicații mobile
e, Oțel
Valută: Wo
on (KRW – Korean Reppublic Won) (1 USD = 1,060 won) ((2014)
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2. IIstorie
COR
REEA TIMPURIE
Penin
nsula Coreeeană a fostt locuită înccă din Epocca de Piatră
ă. Până în EEpoca de Bronz,
B
locuiitorii de aicci au stabilit primul sstat oficial coreean, Gojoseon
G
(V
Vechiul Josseon).
Coreenii încă îl numesc
n
pe fondatorul statului Go
ojoseon ”Bunicul Danguun”. Potrivitt unei
legen
nde antice, Dangun a fost fiul unnei ursoaice
e și al fiului regelui ceerului, Hwanung,
care a coborât din
d cer penttru a trăi allături de pământeni. Gojoseon eraa un regat situat
s
în paartea de norrd a Peninsu
ulei Coreenne, precum și a unei bu
une suprafețțe din Manciuria
de asstăzi. Regattul a prospe
erat pentru o lungă pe
erioadă de timp,
t
înaintte de a fi distrus
de Dinastia Han in 108 î.Hr.

CEL
LE TREI

R
REGATE
COREENE
C
E

Trei regate distincte s‐au luptat
l
penttru supremaație în peninsulă din pprimul seco
ol î.Hr
pânăă în secolul al 7‐lea d.H
Hr. Goguryeeo în nord, Baekje în sud‐vest și SSila în sud‐e
est au
fost îîn cele din urmă
u
unificcate sub Sill a în 676 d.H
Hr. A urmatt o perioadăă de pace în
n Silla
pânăă la începutu
ul secolului al X‐lea, câând putereaa statului a slăbit
s
iar aceesta a fost forțat
f
să see supună no
oului Regat al Goryeo îîn 935 d.Hrr. Au avut lo
oc remarcabbile dezvolttări în
artă și știință în
î timpul regatului
r
unnificat Sillaa, în specia
al în domenniul budism
mului,
arhittecturii, astrronomiei, agriculturii șși literaturii.

Relig
gia în Coreeea
Budissmul a fost introdus în Coreea
C
prin intermediull Chinei în 37
72 î.Hr., și a pătruns ra
apid
în mo
odul de gând
dire coreean, pe plan culltural și spirritual. Budism
mul a fost reeligie naţion
nală
încep
pând cu Cele
e Trei Regatte până timppul Regatuluii Goryeo. Dinastia Joseoon (1392-19
910)
a ado
optat Confuc
cianismul dre
ept filozofie
e de guverna
are.
Catollicismul a fost introd
dus in penninsulă la sfârșitul
s
se
ecolului al XVIII-lea, și
Prote
estantismul a pătruns la
l sfârșitul secolului all XIX-lea. La
L început, autorităţile au
încerrcat să supriime Creștiniismul, dar nuumărul mare
e de credincioși a continnuat să crească
de-a lungul seco
olelor XIX și XX. Asttăzi, aproxim
mativ 30% din coreen i se consideră
creșttini; totuși budismul rămâne
r
ceaa mai popullară religie în Coreea modernă, iar
confu
ucianismul continuă
c
să aibă
a
o puterrnică influen
nţă asupra normelor
n
socciale, în special
în cee
ea ce priveșște etica muncii coreene
e.
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GOR
RYEO ȘI JOSEON
J
< Go
oryeo >
Regaatul Goryeo
o a preluat puterea înn 935 d.Hrr. după ce a asimilat Silla. Goryyeo a
adop
ptat budism
mul ca religgie naționallă, și nume
eroase opere de artă budistă au
u fost
produse în aceeastă perioaadă. Regatuul a rămas deschis în
n ceea ce pprivește relațiile
G
a d evenit cun
noscut printtre străini drept ”Coreea”
exterrne. Astfel Regatul Goryeo
(Koreea). Goryeo
o a dăinuit aproximativv 470 de an
ni, până la apariția Dinnastiei Jose
eon la
sfârșșitul secolului al XIV‐leaa.

Tripittaka Korea
ana
Tripitaka Korean
na este cea mai cuprinzăătoare colec
cţie de scrie
eri budiste aantice. Cioplită
pe 811,258 de tip
pare de lemn
n, această ex
xtinsă lucra
are, care a fost terminaată în secolu
ul al
XIII
I-lea în timp
pul Regatulu
ui Goryeo, a reprezenttat o modaliitate de a ccere protec
cţie
pentrru invaziile mongole.
m
Fie
ecare tipar conţine apro
oximativ 320 de caracttere chineze
ești
pe fiecare parte
e. În total, aproximativ
a
52 de milioane de cara
actere au foost meticulos
s și
rigurros sculptate
e; nu există efectiv nicioo eroare în tot
t setul de tipare.

< Jikkji >
Jikji eeste titlul abreviat
a
al unui docum
ment budistt coreean, Antologia îînvățăturilor Zen
ale m
marilor preeoți budiști, care a foost tipărit la Templul Heungdeook în 1377 spre
sfârșșitul Dinastiei Goryeo. Jikji este reecunoscută drept cea mai
m veche ccarte printaată cu
caracctere metallice mobile din lume. A fost publicată cu 78 de ani înaiinte de Biblia de
42 dee linii a lui Johannes
J
Gutenbers, ccare a fost printată
p
în ju
urul anului 1450. În prezent
Jikji este păstraat la divizia de Manusscrie Orientale a Biblio
otecii Națioonale din Frranța.
UNESSCO a incluss Jijki în Pro
ogramul Meemoria Lumii în 2001.

< Joseon >
Dinastia Joseon
n a fost înte
emeiată în 1392 de Generalul
G
Yi Seong‐gyee, care a fo
ondat
a până cânnd Coreea a fost
capittala la Hanyyang (Seulul de astăzi).. Regatul a durat 518 ani
colon
nizată de Jaaponia în 19
910. Joseon a adoptat confucianissmul drept pprincipiul fo
ormal
al staatului. Socieetatea a fosst împărțităă în clase biine definite
e, cărora le corespunde
ea un
anum
mit tip dee comportaament și cconduită. Oficialii errau numiți în funcție de
perfo
ormanța la examinările statale cconfucianisste. La jumătatea perrioadei dinaastiei,
statu
ul a fost devvastat de două
d
invaziii japoneze, urmate de invaziile m
manciuriene
e. În a
douaa jumătate a dinastie
ei, au fostt îmbunătăățite tehniccile agricolle și activiitatea
econ
nomică a crrescut. Stab
bilitatea pollitică a fostt restaurată
ă într‐o anuumită măsu
ură în
secolul al XVIII‐lea. La încep
putul secoluului al XX‐le
ea, în ultima
a parte a dinnastiei, Correea a
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înfruntat totuși numeroase
e provocări externe, caare au dus la devastatooare confru
untări
pentru puterea internațion
nală.

Hangeul:
H
Alfabetull coreean
Mare
ele Rege Se
ejong (r. 1418-1450) esste considerat cel mai mare monaarh din isto
oria
Coree
ei. A reînvia
at Jiphyeonjeon, o organnizaţie de ce
ercetare aca
ademică, priin care a reu
ușit
cu su
ucces să form
meze alfabe
etul coreeann, Hangeul, în
n 1443. Dato
orită acestuui fapt, coree
enii
puteaau scrie fon
netic, nu fo
olosindu-se doar de ca
aracterele chinezești.
c
C
Cu toate că
ă în
dome
eniul academ
mic s-a conttinuat folossirea caractterelor chin
nezești, o m
mare parte din
literaatură se puttea scrie ac
cum într-un mod prin ca
are mai mulţ
ţi coreeni puuteau înţele
ege.
Simb
bolurile care reprezintă vocalele și cconsoanele sunt
s
destul de logice și concise, și pot
fi învvăţate ușor după doar câteva ore de
e studiu. Din
n acest motiv, Hangul es
este unul dintre
mai știinţifice sisteme de
cele m
d scriere d
din lume.

Sateele istoricee: Hahoe & Yangdon
ng
Hahw
we en Yang
gdong, de twee
t
bekenndste historrische dorp
pen in Koreea, hebben de
afgellopen vijf eeuwen
e
van
n generatie tot generatie een so
olide famili elijn bewaa
ard.
Geve
estigd in ee
en natuurlijjk leefmilie
eu met uittzonderlijke schoonheid
d, hebben de
dorpssbewoners met
m
succes hun eeuwe nlange leven
nsstijl bewa
aard en leveen conform de
gewo
oontes van traditionele confucianisttische elitaiire en hoogo
opgeleide faamilies. Ze zijn
z
bronn
nen van opkomende populaire iinteresse in de onmetelijke waaarde van de
gesch
hiedenis en tradities va
an Korea. De
e twee dorp
pen werden in 2010 dooor UNESCO
O op
de we
erelderfgoe
edlijst geplaa
atst.

LĂ DIVIZA
ATĂ
O PENINSUL
< Mișcarea de
e la 1 marrtie >
Răsăritul erei moderne
m
nu
u a prevestiit de bine pentru Pen
ninsula Coreeeană. În tiimpul
primelor încercări ale imp
perialismuluui japonez, Japonia a anexat
a
Coreeea în 1910, iar
coreeenii s‐au lup
ptat din gre
eu pentru a îîși recâștigaa suveranita
atea.
La 1 martie 1919 a fost anunțată
a
Deeclarația de
e Independ
dență a Correei, care a fost
semn
nată de 33 de
d remarcabili lideri cooreeni. Aceaastă declara
ație a deter minat o răsscoală
națio
onală împottriva ocupaației japoneeze, ducând
d la apariția
a unei opozziții politice
e și a
armaatei atât în țară precum
m și pe plann extern. Gu
uvernul Pro
ovizoriu al RRepublicii Co
oreea
a fosst înființat laa Shanghai în
î China.
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< Lib
beralizare
e și Războii >
Penin
nsula a fostt eliberată în
î august 1 945, urmattă de predarea Japonieei după al Doilea
D
Răzb
bi Mondial. Divizarea peninsulei la paralele
e de 38 de grade a urmat aprroape
imed
diat, când trupele
t
sovietice și alee Statelor Unite
U
au intervenit peentru a dezzarma
soldaații japonezzi rămași în peninsulă. Pe scurt, Coreea
C
era acum
a
o victtimă geopolitică,
presaată de douăă super‐puteri ale lumi i.
Pe 155 august 19
948, partea de sud a ppeninsulei a renăscut drept
d
Repu blica Coree
ea, un
stat independeent cu prin
ncipii dem ocratice șii o economie de pi ață liberă. Sub
supraavegherea Organizație
ei Națiunilo r Unite, po
oporul sud coreean
c
și‐aa ales Adun
narea
Națio
onală. Aceaastă Adunarre l‐a desem
mnat pe Dr. Syngman
n Rhee, un lider ce prrimise
educcație americană și carre participaase la mișccarea de in
ndependențță, drept primul
p
preșeedinte al țării.
Întree timp, Repu
ublica Popu
ulară Democcrată Coree
eană a fost înființată
î
înn nord, cu Kim
K Il‐
sungg sprijinit dee sovietici pe
entru postuul de președ
dinte.
Pentru că au fo
ost dezvăluite docume nte clasificaate, Coreea
a de Nord a invadat Co
oreea
unie 1950, bucurânduu‐se de sprijinul Uniun
nii Sovieticee. Acest lucru a
de SSud la 25 iu
ului Coreeaan, care s‐‐a transformat rapid într‐un co
onflict
marccat începuttul Războiu
interrnațional. În
n trei zile caapitala Seu l a căzut su
ub trupele Coreei
C
de N
Nord, iar pâână în
augu
ust, toata Coreea
C
de Sud
S a fost ocupată de armata Coreei
C
de N
Nord, excep
ptând
Busaan, un oraș‐p
port din sud
d‐est, și zonna din jurul acestuia.
Conssiliul de Seccuritate al Organizație
O
i Națiunilorr Unite a că
ăzut de acoord rapid pentru
ajutaarea Coreei de Sud, trim
mițând truppe și person
nal medical din mai binne de 21 de state
mem
mbre. După faimoasa aterizare
a
am
mfibie a gen
neralului Do
ouglas McA rthur în Inccheon
pe 15 septembrie, Coreea de Sud și trupele ON
NU conduse
e de SUA auu împins trupele
nord coreene pâână la graniița cu Chinaa. După ce coreenii
c
de nord ajung la graniță, China
C
intră în război de partea Coreei de Nord, iar trupele
t
sud
d coreene șși ale ONU sunt
nevo
oite să se reetragă spre sud. Pe 4 iianuarie 1951, Coreea de Sud a ppicat, din no
ou, în
mâin
nile nord coreenilor.
Trupele Coreei de Sud și ale ONU, carre erau con
nstituite în mare
m
parte din forțele SUA,
au reeușit să împ
pingă trupele nord correene și chineze până la paralela de 38 de grade,
g
cu m
mari pierdeeri de parttea ambeloor tabere. În plus, pe lângă piierderile umane
catasstrofale și revoltele
r
sociale, peninnsula a fostt redusă la pietriș. Oricce infrastru
uctură
rămaasă de pe tim
mpul erei coloniei japooneze a fostt distrusă în
n mare partee.
Răzb
boiul fratricid s‐a terminat cu un a rmistițiu în iulie 1953. Un acord dde pace treb
buind
încă să fie semn
nat.
Înain
nte de război, Statele Unite și Unniunea Soviietică stabilliseră o graaniță de‐a lungul
paralelei de 38 de grade. După răzbboi, a nouă graniță, numită Liniaa de Demarrcație
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Militară (Militarry Demarcattion Line – DMZ) a fostt trasată în apropiere dde fostele liimite.
Linia este încon
njurată de 4 kilometri de zona de
emilitarizată
ă, care servvește drept zona
tamp
pon pentru granița pu
uternic milittarizată a celor
c
două Coreei.
C
Poppulația actu
uală a
Repu
ublicii Coreeea este de 50 de miliooane de loccuitori, în timp ce Reppublica Pop
pulară
Democrată Coreeeană are o populație dde 25 de milioane.
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3. C
Creștereea Econo
omică
Sub cconducereaa președinte
elui Park Chhung‐hee, care
c
a fost președinte
p
ddin 1961 pâână în
19799, Coreea de
d Sud a adoptat
a
o ppolitică orie
entată spre
e export, c ondusă de stat,
pentru a obținee creșteri economice. Președintele Park este aplaudat pentru deciziile
econ
nomice caree au dus la o redresare economicăă, denumită „Miracolull de pe Râull Han.”
Planu
ul cincinal pentru
p
stim
mularea creșșterii econo
omice a favvorizat firmeele corporaatiste,
accentuând extiinderea ocu
upării forței de muncă, și a dus la creșterea
c
coompetitivităății.
Rata fără preced
dent a dezvvoltării econnomice din Coreea de Sud a începput să creasscă în
anii 1960 când politica de stat a fostt schimbatăă de la indu
ustrializareaa prin substtituția
orturilor, spre o industrie centratăă pe export. Sub politicca de orienttare spre exxport,
impo
guveernul a sprijiinit produse
ele industriaale ușoare realizate
r
prin muncă inntensivă, precum
textilele și articole de îmbrăcăminte, domeniu în
n care Core
eea de Sud avea un avvantaj
considerabil.
Spre sfârșitul anilor 1960 și în timpuul anilor 19
970, atenția
a a fost dirrecționată de la
indusstria ușoarăă la industria chimică și grea, caare erau mai apreciatte. Fierul, oțelul,
o
metaalele neferoase, consstrucțiile naavale, electronicele și
ș produsel e chimice erau
considerate celee mai imporrtante indusstrii în cursaa creșterii economice.
e
C&D) a fostt accentuat,, iar exporttul de
În 19981, programul de cerrcetare și deezvoltare (C
produse electro
onice și teh
hnologice a crescut pâână spre sfâ
ârșitul aniloor 1980. Diferite
comp
panii, Samssung, Hyundai și ceeaa ce este cu
unoscut asttăzi sub nuumele de LG
G, au
cresccut în importanță la nivvel global s ub această politică înd
dreptată sprre export, care
c
a
contiinuat pânăă la începu
utul anilor 1990. Cu ajutorul guvernului,
g
conglomerratele
coreeene au investit în industria chim
mică și greaa, care nece
esitau un ccapital ridicat, în
timp ce guvernu
ul a continuat să se axeeze pe infrastructura in
ndustrială șii socială.
În 19970, Mișcaarea Saemaaul a fost aadoptată pentru
p
a mobiliza
m
poppulația ruraală și
secto
orul agrico
ol. Saemaul înseamnăă „noul sat”. Această campannie a ajutat la
dezvoltarea sateelor și a îmbunătățit c ondițiile de
e trai pentru
u fermieri. M
Mai târziu a fost
extin
nsă pentru a sprijini instalațiile industriale
e și zona urbană.
u
Priincipiile Miișcării
Saem
maul au fosst adoptate
e și de alte state în curs de dezvoltare, iarr Coreea de
e Sud
împăărtășește cu
unoștințe și expertize ccu aceste staate.
Strattegia creșteerii economice orientattă spre export și susțin
nută de statt s‐a dovedit a fi
un ad
devărat succces. De fap
pt, Coreea dde Sud este
e singura țarră de după al Doilea Război
R
Mondial care a trecut de laa statutul dde a fi un sttat ce prime
ea ajutorul străin, la un
n stat
orul altor staate, și asta dde‐a lungul unei singurre generațiii. În 2014 Co
oreea
care oferă ajuto
de Sud era al cincisprezec
c
celea cel m
mai mare exxportator, și
ș al șapteleea cel mai mare
ortator din lume.
impo
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CE F
FACTORI AU INFLU
UENȚAT CREȘTER
REA ECON
NOMICĂ A COREE
EI DE
SUD
D?
Coreea de Sud a atins o creștere eeconomică uluitoare datorită
d
coombinării unor
lideri puternici, a birocrațiilor bine prregătiți, a industriilor agresive și a unei forțe de
ns bine lla stimule
entele
muncă motivaate. Antreprenorii aambițioși au răspun
ezvolta noile industrii.
guveernamentalee de a crește exporturi le și de a de
Moșttenirea con
nfucianistă a Coreei dee Sud pune mare accen
nt pe educaație, pe arm
monie
în relațiile perso
onale, și pe datoria fili ală față de proprii părrinți și străm
moși. La răssăritul
C
de Sud, aproaape toți muncitorii co
oreeni știauu să scrie și să
indusstrializării Coreei
citeaască și au pu
utut să își în
nsușească u șor noi aptiitudini.
În accelași timp, politica ecconomică ddeschisă a țării
ț
a lucra
at pentru inncorporareaa mai
multor instituții avansate și a tehnoologiilor din alte state. Investițiilee străine și rata
omisirii inte
erne au aju tat la dezvo
oltarea sectorului induustriilor gre
ele, în
ridicaată a econo
timp ce banii trimiși
t
de sud
s coreen ii din străin
nătate au contribuit
c
dde asemen
nea la
creștterea econo
omică generală. De exeemplu, un număr
n
mare
e de minerii și asistente sud
coreeene a fost trimis să muncească
m
în partea de
d vest a Germaniei
G
de la jumăătatea
anilo
or 1960 până spre sfârșșitul anilor 11970.
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4. A
Adoptareea demo
ocrației
Popu
ulația din Co
oreea de Su
ud s‐a aflatt în fruntea luptei pentru libertat e și o guvernare
demo
ocratică. Diin anii 1960
0, țara a foost guvernattă de preșe
edintele Parrk Chung‐hee, și
ulterrior de foști generali militari.
m
Pânăă în 1993 Co
oreea de Su
ud își instalaase o conducere
civilăă urmată dee alegeri libe
ere, organizzate cu succces.
Ziareele și stațiile de televviziune din Coreea de
e Sud pot acum publlica și transmite
diverrse opinii făără frica pe
ersecuției. IInternetul și
ș rețelele sociale
s
sun t omniprezzente.
Mesaageriile insttant și com
municațiile ssunt la înde
emâna mai tuturor suud coreenilor, în
special a populaației tinere.
Econ
nomia puternică a Coreei de Su d a fost co
onstruită în
n timpul unnei perioad
de de
supriimare demo
ocratică sub pretextull dezvoltării. Tocmai această dezvvoltare a permis
mai ttârziu trecerea treptată la democrrația înflorittoare de care sud coreeenii se bucu
ură în
ziua de azi. Totu
uși, creștere
ea economi că rapidă a dus la inegalitate sociaală și econo
omică,
iar ceei rămași în urmă au se
ervit drept ccatalizator pentru
p
dem
mocratizare.
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5. C
Coreea de
d Sud pe
p Scena
a Mondială
Coreea a fost cunoscută
c
sub
s numelee de „Regattul Eremit” pentru muulte sute de
e ani.
Însă, comerțul și
ș imigrările
e au fost preezente merreu într‐o an
numită măssură. Artefaactele
urale și înseemnările an
ntice ne araată că au fost
f
produsse schimburri intercultu
urale,
cultu
incluzând migraarea în masă a unor trriburi din Ch
hina, stabiliirea unor coomercianți arabi
z
de sudd‐est. De fapt, Gyeongjju ca și cappitală a Regaatului
sau ssosirea asiaticilor din zona
Silla îîn sud‐estul peninsulei era parteaa cea mai de est a Drumului de M
Mătase, o ru
ută de
comeerț care trecea din Europa spre coontinentul asiatic.
a
În tim
mpurile maai recente, Coreea dee Sud și‐a ocupat
o
poziția ca partte a comun
nității
globaale, iar lum
mea a avu
ut oportun itatea să intre
i
în co
ontact cu ccoreeni, saau să
expeerimenteze produsele și culturaa coreeanăă. Un student coreeaan obișnuit, de
exem
mplu, depin
nde de tele
efonul mobbil pentru a se conecta la comuunitățile strrăine,
învațță limba enggleză sau alte limbi străăine, și vize
ează să vizite
eze lumea.
Din m
mai multe puncte de vedere, coomunicațiile electronice sunt ac um echivallentul
modern al Drum
mului de Mătase.
M
Correea de Sud este unul dintre ce le mai avansate
c
vine vo
orba de acccesul la Inte
ernet. Sistem
mul informaatic este exttins și
statee din lume când
cuprinzător. Co
oreenii își împărtășe sc gândurile, experie
ențele și cunoștințele cu
cetățțenii lumii prin
p astfel de
d canale d e comunicaare, adăugând un nou strat de bo
ogăție
la cultura coreeană care s‐aa transmis dde‐a lungul mai multorr generații.
De‐a lungul isto
orie schimburile culturrale au fost mereu un element chheie în conttactul
interrnațional. Acest elemen
nt continuăă să se dove
edească a fi adevărat înn lumea putternic
interrconectată de astăzi. Cântecele pop sud coreene
c
(K‐‐pop), filmeele, serialele de
televviziune au atras
a
un public internaațional dediicat, cunosccut sub term
H
menul de Hallyu
(Valu
ul Coreean),, care s‐a exxtins peste tot în lume
e. În schimb Coreea de Sud contin
nuă să
abso
oarbă elemeente culturaale de la celeelalte state.

VIAȚ
ȚA DE ZI CU ZI A COREENIL
C
LOR
Cei m
mai mulți co
oreeni poarttă haine mooderne. Hainele tradiționale coreeene, sau hanbok,
sunt purtate la ocazii
o
speciale, precum
m la nuntă sau
s de sărbă
ătorile trad iționale. Haanbok
e alccătuit dintr‐‐o jachetă scurtă și o rochie lungă pentru femei, și ddintr‐o jache
etă și
pantaloni largi legați la gle
ezne pentruu bărbați. O mâncare tipică pentruu Coreea de
e Sud
presu
upune orezz, supă și kimchi (varrză fermen
ntată), și esste mâncattă cu bețișșoare.
Coreenii au un sistem
s
tradițional de înncălzire prin podea nu
umit ondol, care este folosit
și în prezent. Blocurile
B
de
e apartamennte sunt prrincipalele opțiuni de locuință pentru
coreeeni pentru că rata de
e urbanizaree este foarrte ridicată.. Arta marțțială tradițională
coreeeană taekw
wondo este
e încă pop ulară, și accum este un
u sport p racticat la nivel
interrnațional.
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