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Китай – одна з найцікавіших і таємничих країн на планеті, з
унікальною історією і культурною спадщиною. Україна і Китай відзначають
25 років встановлення дипломатичних відносин.
У рамках Дня інформації ми пропонуємо ближче познайомитися з цією
загадковою країною, адже 2019 рік проголошений роком Китаю в Україні.
Тема буде цікавою широкому колу користувачів.

Китай відомий і невідомий
(Книжкова виставка)
Книжкова виставка «Китай відомий і невідомий» складається з 3-х
розділів. Представлені видання ознайомлять користувачів з цією цікавою
країною, з її багатою історією і культурою, міфами, легендами та художньою
літературою як китайських авторів, так і про Китай.
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III розділ: Китай в художній літературі
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Китай на шпальтах газет та журналів
(Огляд статей періодичних видань)
В огляді розкриті статті, в яких викладається історія Китаю з
найдавніших часів до наших днів, представлені характерні особливості
китайської духовної культури, релігії, філософії, мистецтва. Окремо виділено
розділ «Харківщина і Китай», який має підрозділи «Міста-побратими» та
«Культурно-економічні зв’язки Харківщини та Китаю». Матеріал поданий в
зворотньо-хронологічному порядку.
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Китаю з Європою] / Ф.Фріц // Укр. тиждень. – 2019. – № 35. – С. 38-39.
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2. – С. 90-99.
Денисова А. Управляемый хаос : [о столице Китая Пекине] /
А.Денисова // GEO. – 2013. – № 2. – С. 78-86.
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Харківщина і Китай
Міста-побратими
Тяньцзинь (Китайская Народная Республика) : [Соглашение о
побратимстве подписано 14 июня 1993 г.] // Kharkiv smart city. – 2016 – С. 8889.
Цзинань (Китайская Народная Республика) : [Соглашение о
сотрудничестве подписано 23 сент. 2004 г.] // Kharkiv smart city. – 2013. – С.
92-9.
Харьков-Тяньцзинь: города-побратимы : [презентация экон.
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– С. 12-13.
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дружеств. отношения с кит. г. Изинганем] / Д.Николаев // Комсом. правда. –
2004. – 30 сент.
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В.Корсунский // Время. – 1993. – 26 июня.

Культурно-економічні зв’язки Харківщини та Китаю
Щукина Ю. Бенефис как взгляд на самих себя : [о Театре «PS», его
худож. рук. С. Пасечнике и премьере «Китайцы»] / Ю.Щукина // Харьков.
известия. – 2019. – 5 марта. – С. 8.
Китайская культура, эксперимент художников и комики прошлого :
[программа Харьков. филармонии на май] // Харьков. известия. – 2018. – 5
мая. – С. 8.
Ермоленко О. Китаю - турбины, Японии - IT-профи : [Междунар.
эконом. форум «Инновации. Инвестиции. Харьков. инициативы»] /
О.Ермоленко // Сегодня. – 2017. – 28 сент. – С. 8.
Литвинова Д. Харьковчане познакомятся с китайскими узелками /
Д.Литвинова // Вечер. Харьков. – 2017. – 23 сент. – С. 4.
Агарова Ю. Китайцы читают «Старика и море» с иллюстрациями
харьковской художницы / Ю.Агарова // КП в Украине. – 2017. – 20-27 апр.
(№ 70). – С. 5.
Украино-Китайский бизнес-форум : [прошел в Харькове] // Вестн.
торгово-пром. палаты. – 2017. – № 3. – С. 16-17.

Ларіна П. Шовковий шлях Харківщини : [Харків. обл. розширює
співробітництво з Китаєм майже у всіх сферах життя] / П.Ларіна // Слобід.
край. – 2016. – 18 черв. – С. 2.
Диалог культур спасет мир : [фестиваль талантов студентов КНР в
Украине «Диалог культур»] // Харьков. известия. – 2016. – 24 мая. – С. 7.
Визит делегации Харьковщины в Китайскую Народную Республику //
Вестн. торгово-пром. палаты. – 2016. – №1. – С.13-14.
Солодова Є. З’єднав міст дружби нас з Китаєм : [делегація на чолі з
мером Ізюма відвідала кит. місто Ін Тань] / Є.Солодова // Обрії Ізюмщини. –
2013. – 13 січ.
Борщ Ю. Китайців зацікавили харківська земля і тваринництво :
[губернатор М.Добкін зустрівся з представниками кит. компанії з питання
співпраці в розвитку сіл. госп-ва області] / Ю.Борщ // Слобід. край. – 2011. –
27 жовт. – С. 3.
Калюжний М. Підписано угоду про співробітництво між Ізюмом та
містом Ін Тань : [КНР] / М.Калюжний // Время регионов Харьковщины. –
2011. – 13 авг. – С. 9.
Амирханян Н. В нашем городе прорубили окно в Китай : [Ин-т
Конфуция, в котором харьковчане смогут изучать кит. язык, танцы и боевые
искусстава Поднебесной] / Н.Амирханян // Комсом. правда. – 2008. – 16 дек.
– С. 4.
Авербух С. «Харьков – хороший город, только очень тесно…» : [из
жизн китайцев в Харькове (XVIII-XX вв.)] / С.Авербух // Время. – 2010. – 5
авг.

20 цікавих фактів про Китай
Китай - країна з давньою історією, зі своїми особливими культурою і
традиціями. І древній, і сучасний Китай мають багато таємниць і відкриттів.
Китай сповнений парадоксів. Трохи зрозуміти Китай допоможуть незвичайні,
цікаві факти про цю дивовижну країну.
1. Китай вважається найдавнішою цивілізацією світу. Археологічні
знахідки в цій країні, досягають 8000 років.
2. Китайський календар – найстаріший у світі. Він з'явився в 2600 р. до
н.е. і грунтується на місячному циклі.
3. Китайцям належить найдавніша друкована книга в світі – «Алмазна
сутра».
4. Офіційна мова – Китайська мандаринська (путунхуа), але в Китаї
багато народностей зі своїми мовами та діалектами, яких понад 200.

5. Писемність Китаю налічує біля 100 тис. ієрогліфів і немає
пунктуації.
6. Саме в Китаї вперше з’явилися папір, компас, дзеркало, шовк, друк,
фарфор, парашут, парасолька, механічний годинник, морозиво, водне колесо,
сірники, вітряний млин, порох, арбалет та багато іншого.
7. Територія Китаю розташовується в 5-ти часових поясах. У деяких
регіонах Китаю сонце встає лише о десятій ранку, бо всі живуть за одним
часом.
8. Китай – єдина у світі країна, в якій заходиться чотири мегаполіси з
населенням понад 10 млн осіб. Це Шанхай (24,15 млн чоловік), Пекін (21,52
млн чоловік), Гуанчжоу (13,08 млн чоловік), Шеньчжень (10,47 млн чоловік).
9. Населення Китаю становить приблизно 1,4 млрд осіб. Це одна
четверта частина всього населення Землі.
10. За прогнозами до 2020 р. в Китаї від 30 до 40 млн чоловіків
залишаться без дружин, тому що вже зараз на 100 жінок припадає 106
чоловіків.
11. У Китаї немає офіційної релігії, проте понад 18% китайців
сповідують буддизм.
12. Біля 35 млн. сільських мешканців живуть у печерах, багато цих
помешкань передаються у спадок, а у випадку продажу ціна печери може
сягати 45 тис. доларів.
13. Велика Китайська Стіна – найдовша штучна споруда у світі, яка
будувалася біля двох тисячоліть і має довжину 8851 км. 800 м, її видно з
космосу.
14. У Китаї найбільше різновидів бойових мистецтв у світі,
найвідоміші – ушу і кунгфу. Національним видом спорту у Китаї є
настільний теніс.
15. У Китаї є декілька сотен таборів для інтернет-залежних підлітків
16. На відміну від європейських країн, колір трауру в Китаї не чорний,
а білий.
17. Китай – найбільший у світі експортер і другий за величиною
імпортер товарів. Кожна четверта річ у світі виготовлена в КНР.
18. У Китаї налічується близько 100 видів тварин, які не зустрічаються
більше ніде. Найбільш відомі з них – ірбіс і панда.
19. Панди проживають у Китаї вже кілька мільйонів років. Це символ
могутності і хоробрості. Китайські імператори тримали чорно-білих
ведмедів, бо вірили, що вони здатні відігнати стихійні лиха і злих духів. Тут
за їх вбивство передбачена смертна кара.
20. На території Китаю росте більше 500 видів бамбуку.

«Китайська чайна церемонія»
(Відеопрезентація)
Необхідна частина життя в Китаї – чаювання. Вирощувати і заварювати
чай перші придумали саме китайці. Чай з'явився в Китаї у III-му ст. до н.е. і
через деякий час цей напій набув поширення по всьому світу.
У Китаї за тисячоліття було винайдено багато способів приготування
чаю, які призначалися для різних цілей. Однією з найвідоміших чайних
церемоній є «Гун-фу ча», що в перекладі означає «Вища майстерність чайної
церемонії». Це можливість насолодитися чотирма достоїнствами чаю:
кольором настою, формою листа, смаком і ароматом. Чайна церемонія –
дійсно справжнє мистецтво. Там немає жодного зайвого руху. Та й чай до
того смачний, що відмовитися просто неможливо. Навіть прочитавши цілу
купу статей та спеціальної літератури, ви не зможете опанувати усі хитрощі і
тонкощі китайської чайної церемонії.
Детальніше про чайну церемонію можна дізнатися з відеопрезентації.

