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Приглашаем Вас принять участие в литературном кон-
курсе. Если вы любите писать, интересуетесь корейской 
культурой, влюблены в Корею, пишите и присылайте нам 
свои тексты. Мы не ограничиваем вас в сроках. Мы будем 
оглашать победителей по мере поступления достойных 
работ. Рассказы победителей первого этапа конкурса вы 
можете прочесть на стр. 35.

Наша цель:
- с помощью конкурсного отбора создать рубрику в жур-

нале Мугунхва, а впоследствии сборник рассказов; 
- для этого привлечь к процессу отбора более широкий 

круг произведений, как профессиональных писателей, так 
и дебютантов;

Темы рассказов: 
-  Любая тема о культуре и традициях Кореи 

Например: Как вы заинтересовались Кореей? Представьте, 
пожалуйста, привлекательные для вас районы Кореи.

Кто может принять участие в конкурсе?
Авторы, пишущие на украинском языке и на русском 

языке.
Требования к конкурсным произведениям? 
- это должны быть художественные произведения в 

жанре рассказа;
- это должны быть самодостаточные законченные 

истории;
- мы в первую очередь отдадим предпочтение произве-

дениям написанным грамотной речью; 
- важно, чтобы в основе вашего произведения лежали 

общечеловеческие и национальные ценности, не могут 
быть подобраны к печати тексты, в которых пропаганди-
руется любая дискриминация.

Присылайте ваши работы на нашу электронную почту: 
officekoreancenter@gmail.com 

В теме письма напишите: «на литературный конкурс». 
Победители получат призы!

КоРейСКИй
КУльтУРный
центР

korean
culture

center

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС!
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КІМ ХьОНг ТЕ, НОВОПРИЗНАЧЕНИй 
П О с О Л  Р Е с П У б Л І К И  КО Р Е я  В 
УКРАїНІ 

П а н  К і м  Х ь о н г  Т е 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Республіки Корея  в 
Україні, який вступив на поса-
ду 11 червня 2021 р., вручив 
копії Вірчих грамот Заступнику 
Міністра закордонних справ 
України, пану Євгену Єніну 
15 червня 2021 року та обгово-
рив можливі шляхи розвит-
ку двосторонніх відносин між 
Республікою Корея та Україною.

ЗУс ТРІЧ З  ПАНОМ ПОсЛОМ У 
КОРЕйсьКОМУ ОсВІТНьОМУ цЕНТРІ

2 5  ч е р в н я  2 0 2 1  р о к у , 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Республіки Корея  в 
Україні пан Кім Хьонг Те відвідав 
Корейський освітній центр.

Директор Корейського освіт-
нього центру в Україні, пан Кім 
Кенг-Так докладно розповів 
про сучасний стан та плани 
Корейського освітнього центру 
(наразі освітній центр нарахо-
вує 472 студенти) включаючи 
підтримку заходів для іноземних 
студентів (62 студенти), а також 
підтримку шкіл корейської мови 
(12 шкіл, 794 учнів), українських 
університетів, та початкових і 
середніх шкіл, які вивчають та 
підтримують корейську мову 
(16 навчальних закладів, в тому 

числі 5 університетів, 1875 сту-
дентів). Присутні на зустрічі пан 
Ім Кіль Хо та пані богдана, пра-
цівники Корейського освітнього 
центру.

Н а д з в и ч а й н и й  т а 
Повноважний Посол Республіки 
Корея в Україні, пан Кім Хьонг 
Те високо оцінив діяльність та 
досягнення Корейського освіт-
нього центру і запропонував 
подвоїти зусилля з популяризації 
Республіки Корея, а саме поши-
рення корейської мови та корей-
ської культури, саме тоді, коли 
стрімко розширюється інтерес 
та ентузіазм українців, особливо 
молодих людей, таких як студен-
ти, щодо зацікавленості Кореєю. 
Також пан Посол наголосив, що 
Посольство Республіки Корея в 
Україні буде приймати в цьому 
активну участь.

УНІВЕРсИТЕТ МИТНОї сПРАВИ ТА 
ФІНАНсІВ МІсТА ДНІПРО

Н а д з в и ч а й н и й  т а 
Повноважний Посол Республіки 
Корея в Україні, пан Кім Хьонг 
Те, провів зустріч із головою 
в і д д і л е н н я  к о р е є з н а в с т в а 
Університету митної справи та 
фінансів м. Дніпро, паном Чой 
Кванг сун та професором пані 
бе Джі йон. Під час зустрічі обго-
ворювалися можливі шляхи 
відродження корейської мови та 
культури в центральних та пів-
денних регіонах України. 

Університет нараховує 160 
студентів кафедри корейської 
мови, 50 нових абітурієнтів пла-
нує вступити в вересні 2021 р.), а 
також 100 студентів Університету 
короля седжонга.

Пан Кім Хьонг Те, високо оці-
нив діяльність пана Чой Кванг 
сун та пані бе Джі йон, які спри-

яють вивченню корейської мови 
та відродженню корейської 
культури в Університеті митної 
справи та фінансів м. Дніпро, а 
також наголосив на тому, що й 
надалі Посольство Республіки 
Корея в Україні та Корейський 
освітній центр співпрацювати-
муть з університетами, з метою 
поширення заходів з підтримки 
поширення корейської мови та 
культури в м. Дніпро, а також 
в центральних та південних 
регіонах.

ВІЗИТ ДО ІНсТИТУТУ МОДЕРНІЗАцІї 
ПРИ МІНІсТЕРсТВІ ОсВІТИ І НАУКИ 
УКРАїНИ

3  с е р п н я  д и р е к т о р 
Корейського освітнього центру 
Кім Кюнг Так відвідав Науково-
дослідний інститут модерніза-
ції Міністерства освіти і науки 
України та зустрівся з Дубовик 
Оленою Анатоліївною, заступ-
ницею директора, та провів 
бесіду про корейські техноло-
гії в підручниках української 
початкової та середньої школи. 
Директор Освітнього центру Кім 
Кюнг Так висловив сподівання, 
що зміст, пов’язаний з Кореєю, 
перелічений в українських 
підручниках початкової та серед-
ньої освіти, буде представлений 
більш широко, і запропонував 
активну співпрацю з Інститутом 
модернізації ,  щоб Корея та 
Україна могли активно обміню-
ватися та співпрацювати в галузі 
освіти. Заступник директора 
Інституту модернізації Олена, 
сказала, що знає міжнародний 
статус Кореї зі свого досвіду 
відвідання Кореї, і що вона буде 
підтримувати впровадження 
економічного розвитку та історії 
Кореї в українські підручники 
початкової та середньої освіти.
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ЗУСТРіч У КОРЕЙСьКОМУ КУЛьТУРНОМУ цЕНТРі 

Новопризначений Посол Республіки Корея в Україні пан Кім Хьонг Те відвідав Корейський культурний 
центр 1 вересня 2021 року. На зустрічі були також присутні консул Республіки Корея в Україні пан сонг Кіджу 
та референт посольства Квак суріон. З високими гостями зустрілися керівник Корейського культурного 
центру професор Кан Ден сік, пані Варич Наталія Наумівна, Ігор Кім та Микола Тен. На початку зустрічі 
Професор привітав пана Посла з нещодавнім призначенням, і висловив сподівання, що плідна співпраця 
Посольства Республіки Корея в Україні та Корейського культурного центру у царині поширення корейсь-
кої мови і культури продовжуватиметься і надалі. На зустрічі обговорювались актуальні на сьогоднішній 
день питання стосовно роботи центру та асоціації, напрямки подальшої співпраці, пан Посол та Президент 
Асоціації, пан Кан Ден сік обмінялися думками щодо напрямку діяльності Всеукраїнської Асоціації Корейців 
та майбутніх планів підтримки.

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея, пан Кім Хьонг Те високо оцінив активну діяль-
ність Всеукраїнської Асоціації Корейців та президента Асоціації, пана Кан Ден сіка та наголосив на тому, що 
Посольство Республіки Корея в Україні буде активно шукати шляхи покращення прав та інтересів спільноти 
корейців України, а також активно підтримувати діяльність молодих корейських підприємців.
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XXXII ЛіТНі ОЛіМПіЙСьКі іГРИ У ТОКіО

32-і Олімпійські ігри вперше в історії відбулись з 
річним запізненням, не у 2020 році, а роком пізніше 
– 2021 році. При цьому назва ігор «Токіо – 2020» не 
відповідала даті їх фактичного проведення. 

церемонія відкриття була незвичайною. 
Атмосфера була серйозною і нагадувала, що небезпе-
ка пандемії ще далеко не позаду. спортсмени, що 
проходили під своїми національними прапорами, 
під час традиційного параду махали майже порож-
нім трибунам. На майданчик пустили лише обме-
жене число VIP-гостей. Про початок Ігор оголосив 
імператор Нарухіто. 

більше 80% населення країни вимагали або 
повторного перенесення Ігор, або їх повного скасу-
вання.  Незважаючи на громадський спротив, влада 
японії все ж зважилися на Олімпіаду не в останню 
чергу через тиск з боку МОК, інвесторів і загрози 
великих штрафів за зрив Ігор.

багато спортсменів покинули Токіо до закрит-
тя Ігор, тому число олімпійців, які взяли участь в 
церемонії закриття, було невеликим. Відповідно до 
протоколу організаторів Олімпіади, атлети повинні 
були покинути японію протягом 48 годин після того, 
як завершилися їх змагання, або після того, як вони 
вибули з боротьби. Для спортсменів, тренерських 
складів і персоналу спортивних об’єктів обов’язкові 
щоденні тестування на Covid-19, носіння масок і 
дотримання карантину на першу вимогу оргкоміте-
ту. Заборонено спілкування за межами своїх команд 
і переміщення по неузгодженим маршрутами.

Ігри мали на меті стати екологічними.
Для Олімпійських та Паралімпійських ігор в 

цьому році виготовили 5 тис. медалей з переробле-
них електронних пристроїв, які зібрали мешкан-
ці з усієї японії (смартфони, планшети, ноутбуки, 
тощо). Організатори заявляють, що в цьому році 
Олімпійські ігри стали першими, коли медалі зро-
били з переробленого матеріалу.

В цілому, близько 7% світового золота зараз похо-
вано на полігонах. В кожному мобільному телефоні 
міститься приблизно 0,034 г. золота. Також в одно-

му смартфоні по приблизно 16 г міді і 0,35 г срібла. 
Наприклад, золото використовують у платах мікро-
схем, так як воно не схильне до корозії. Щоб від-
лити медалі, жителі японії зібрали понад 78 тис. 
телефонів і інших електронних пристроїв. Всього з 
гаджетів отримали 32 кг. золота, 3,5 тис. кг. срібла і 
2,2 тис. кг. бронзи. Футляри для медалей виготовили 
з термопластичного полімеру.

Проблема електронного сміття одна з найзначні-
ших на планеті, так як такі відходи є небезпечними, 
а їх кількість зростає з кожним роком. За даними 
ООН, у 2017 році на кожного жителя планети припа-
дає понад шість кг електронного сміття. Тільки 20% 
від загального обсягу переробляється, інші ж 80% 
утилізуються неофіційно в країнах третього світу, 
або відправляються на звалище.

18 тис. ліжок для олімпійського селища зробили з 
переробленого картону, а модульні матраци – з поліе-
тиленових волокон, які, за заявою компанії Airweave, 
можна переробляти необмежену кількість разів.

Подіум для нагородження переможців виготови-
ли з вторинної сировини, упаковки з-під їжі і напоїв, 
а також виловленого в морі пластика. 

В олімпійському факелі використовували алю-
міній, який був перероблений з тимчасового житла 
для постраждалих після аварії на Фукусімі в 2011 
році. В факелах як паливо використовували водень, 
який при згорянні не виділяє вуглекислий газ.

Олімпійські ігри в Токіо стали одними з найпоміт-
ніших з точки зору представників меншин. В цьому 
році був дотриманий гендерний баланс: 51% – спор-
тсменів чоловіків і 49% – атлетів жінок. У Токіо приї-
хали 142 відкритих ЛгбТ-спортсмена – в Лондоні в 
2012 їх було всього 23. Також вперше в Олімпійських 
іграх взяла участь трансгендерна жінка.

Незважаючи на широкий спектр екологічних та 
інших стійких ініціатив, Олімпіаду в Токіо підда-
ли критиці: більшість заходів по екологізації мали 
медійний ефект, але низький реальний вплив на 
навколишнє середовище.

Республіка Корея виборола 16 місце. Країну 
представляли 237 спортсменів у 29 видах спорту. 
6 золотих, 4 срібні та 10 бронзових медалей. Золото 
завоювали: чоловіча команда у стрільбі з лука; Ан 
сан у жіночій індивідуальній гонці, стрільба з лука; 
жіноча команда у стрільбі з лука; змішана команда 
у стрільбі з лука; Шін Дже Хван у спортивній гімна-
стиці, чоловічий опорний стрибок; чоловіча команда 
з фехтування, сабля. 

У змаганнях взяли участь 157 українських олім-
пійців у 25 видах спорту. Україна зайняла 44 місце 
1 золота, 6 срібних, 12 бронзових медалей. Золото 
для України здобув Жан беленюк, він став чемпіоном 
світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

Вітаємо чемпіонів!

Гасло ігор: «Єдність у різноманітті»
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ПЛАКАТ ПУСАНА 2021

Українська художниця Вікторія Мороз приймає 
участь у конкурсі «Плакат Пусана 2021», що прохо-
дить вже другий рік поспіль у Кореї. Подія передба-
чає виставку різноманітних робіт, представлених 
художниками, які покажуть численним відвідува-
чам цікаве та надихаюче враження від міста Пусан!

«Плакат Пусана» є супроводженням основної 
події – 2-ї Пусанської ярмарки ілюстрацій (The Busan 
Illustration Fair vol.2), що відбуватиметься з 7 по 10 
жовтня 2021 року у виставковому центрі BEXCO.

Завдяки співпраці з органами місцевого самовря-
дування та промисловістю виставка прагне стати 
професійною виставкою, що представляє регіони 
Пусан та Кьонсан. Організатори запрошують до 
участі всіх бажаючих, хто готовий проявити твор-
чість, продуктивність, виразність у зображенні 
головної теми – «Все про Пусан» – вільне вираження 
художніх образів, почуттів, що до місць, які ви хочете 
відвідати, або місць, які вам подобаються в Пусані.

Приймати участь у конкурсі можуть громадяни 
будь-якої країни. З вимогами до конкурсних робіт 
ви можете ознайомитись на сайті організатора: 
http:// busanillustrationfair.co.kr. Фіналісти отримають 
грошову винагороду та безкоштовне місце для участі 
в третій Пусанській ярмарці ілюстрацій 2022.
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Henley Passport Index, який вимірює ступінь свобо-
ди пересування світом громадян з 2006 року, в липні 
випустив свій останній рейтинг і аналіз 199 різних 
паспортів та 227 країн і територій станом на 2021 рік.

Республіка Корея посіла 3 місце, поділяючи свою 
сходинку з Німеччиною, з вільним доступом до 191 
країн та територій. Таким чином вони поступаються 
лише японії та сінгапуру, для яких відкрито 193 та 
192 дестинації відповідно. Порівняно з 2020 роком, 
кожній з вище перелічених країн однаково відкри-
лися 2 нові країни, тому топ-3 залишився незмінним.

Україна ж в минулому році посідала 41 місце з 
вільно доступними 129 країнами і територіями, а у 
2021 піднялася до 37 місця з доданням 8 дестинацій.

З повним списком можна ознайомитися на веб-сай-
ті: https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking

ПАСПОРТ КОРЕї

Комітет всесвітньої спадщини додав низку нових 
об’єктів у список ЮНЕсКО в липні 2021 року. серед 
них і «гетбол» – припливно-відливні рівнини на узбе-
режжі Жовтого моря на території Республіки Корея, в 
районі сочхон провінції Південний Чхунчхон.  

ця місцевість стала лише другою південнокорей-
ською пам’яткою ЮНЕсКО природного походження, 
після вулканічного острова Чеджу, та 15-тою загалом, 
включаючи об’єкти культурного та змішаного типів.

Рівнини є складним поєднанням геологічних, 
океанографічних та кліматологічних умов, що 
призвело до розвитку унікальних прибережних оса-
дових систем. Кожен компонент являє собою один з 
чотирьох приливних рівнинних підтипів (лиманний 
тип, відкритий тип, тип архіпелагу та напівзакритий 
тип). На цьому місці зосереджене біологічне різно-
маніття високого рівню, відомо про 2150 видів фло-
ри та фауни, включаючи 22 види, що перебувають 
під загрозою зникнення або на межі зникнення. Тут 
проживає 47 ендемічних та п’ять видів морських 
безхребетних, крім того, в загальній кількості, 118 
мігруючих видів птахів, для яких ця ділянка є фак-
тично основним місцем проживання. Ендемічна фау-
на включає грязьового восьминога (Octopus minor) і 
види, що харчуються відкладеннями, такі як японсь-
кий грязьовий краб (Macrophthalmus japonica), краб 
(Uca lactea), багатощетинковий черв’як (Polychaete), 
краб-примара стімпсон (Ocypode stimpsoni), жовтий 
морський піщаний равлик (Umbonium thomasi), а 
також різні види, що харчуються суспензією, такі як 
молюски.

як зазначають на сайті ЮНЕсКО, «об’єкт демон-
струє зв’язок між георізноманіттям і біорізноманіт-
тям, а також залежність культурного різноманіття та 
діяльності людини від навколишнього середовища».

Офіс «сочхо», що на півдні сеулу заявив 15 липня, 
що підписав меморандум про взаєморозуміння з офі-
сом району Мірабад у центральній частині Ташкента 
щодо сприяння зв’язкам між двома регіонами.

В честь угоди обидва райони побудують статую 
історичної особи з іншої країни.

статуя короля сечжона буде встановлена в 
Мірабаді біля посольства Республіки Корея в 
Узбекистані та інших корейських підприємств.

«сочхо», в свою чергу, встановить статую узбець-
кого поета-політика Алішера Навої XV століття, який 
відомий поширенням краси узбецької мови за допо-
могою своїх літературних творів.

Офіс корейського відділення заявив, що посол 
Узбекистану в РК Віталій Фен, етнічний кореєць, віді-
грав ключову роль у створенні меморандуму. (Yonhap)

Республіка Корея бере бронзу в світовому рей-
тингу паспортів

ВСЕСВіТНя СПАдщИНА

ПАМ’яТНИК У ТАшКЕНТі

Припливно -відливні рівнини Гетбол у 
Республіці  Корея

Пам’ятник короля Сечжона
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Фестиваль проходить перед водосховищем 
бьокгольчже в гімчже, що у провінції Північна Чолла. 
Тематика «зустріч неба та землі на горизонті» має на 
меті продемонструвати унікальність культури земле-
робства Південної Кореї. як регіональний спеціалізо-
ваний фестиваль із тематичним матеріалом рису, він 
в основному має на меті збільшення доходів фермер-
ських господарств.

Для відвідувачів фестивалю доступні різноманітні 
програми, включаючи ігри, збирання рису, приготу-
вання рису традиційним способом у печі, створення 
солодкого рисового соку, авіашоу «Чорний орел», кон-
церти та парад. цьогорічний фестиваль планується 
провести в режимі онлайн з 29 вересня по 3 жовтня. 

більше інформації можна знайти на веб-сайті www.
gimje.go.kr

ГіМчЖЕ 

Фестиваль повинен відбутися в сонгпа-гу, на 
півдні сеула, з 6 по 10 жовтня 2021.

Він відзначає історію та культуру епохи Хансон 
(давня назва сеулу) королівства Пекчхе, коли його 
столиця знаходилася в сучасному сеулі. Відвідувачі 
зможуть переміститися в часі та насолодитися 
заходами.

За підтримки офісу сонгпа-гу та Культурного 
фонду сонгпа та під керівництвом Оргкомітету куль-
турного фестивалю Хансон Пекчхе, ця подія включає 
вистави за народними мотивами, мюзикли, сімейні 
концерти та частування.

Вхід безкоштовний, запрошують людей різно-
го віку. Додаткову інформацію можна знайти на 
веб-сайті www.songpa.go.kr

Щороку в дендрарії «Ачім койо» (сад ранково-
го спокою) на пагорбі розквітає близько 250 різно-
кольорових сортів гібіскуса. У цей час проходить 
надзвичайний за своєю красою Фестиваль гібіску-
са (мугунхва на кор). гості можуть помилуватися 
близько 100 різними сортами головної квітки Кореї 
– мугунхви, а також іншими літніми рослинами та 
квітами, прогулятись, почитати цікаві факти про 
назву квітки та те як вона стала головною квіткою 
країни.

На території дендрарію розташовано безліч 
чудових місць відпочинку: гори і струмочки, що 
дарують відчуття прохолоди і благодаті.

Інформація http://www.morningcalm.co.kr 

Захід відбувається у місті гимсан, провінції 
Південний Чхунчхон, найбільшому регіоні корейсь-
кого виробництва женьшеню.

Існує легенда, про те як гірський бог подарував 
женьшень чоловікові, щоб допомогти йому виліку-
вати хвору матір. І сьогодні фермери зберігають свою 
традицію вдячності гірським богам в надії на хоро-
ший урожай.  

Відвідувачі можуть зробити огляд міжнародної 
сільськогосподарської спадщини та спробувати свої 
сили в викопуванні женьшеню. Також на вулиці мис-
тецтв гінсенг відбудуться конкурси танців та співів.

цьогорічний фестиваль триватиме 1-10 жовтня. 
Детальна інформація www.insamfestival.co.kr.

Фестиваль Горизонт Гімчже
ХАНСОН ПЕКчХЕ

ВИСТАВКА ГібіСКУСАФЕСТИВАЛь ЖЕНьшЕНю

Культурний фестиваль Хансон Пекчхе

Виставка гібіскуса в Саду вранішнього спокоюФестиваль женьшеню у Гимсані

Фестивалі КореїВСЕСВіТНя СПАдщИНА
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Мистецтво зовнішнього вигляду

У цьому десятилітті Республіка Корея поповнила 
перелік світових законодавців краси. бездоганний 
тон обличчя, делікатні тіні повік, рівні брови та 
«заціловані» губи – б’юті-ідеали, що роками форму-
вались у країні сходу, зараз популярні в усьому світі. 

Корейська індустрія краси, випереджаючи захід-
ний ринок, і далі створює інноваційні продукти, 
які стають світовими трендсеттерами. Прикладом 
такого продукту можна вважати ВВ-крем, що справді 
приніс революцію у б’юті світ, поступово відбивши 
місце лідера у «тяжкого» тонального крему. 

Один з таких трендів, що «прийшов» до нас з 
Кореї – сяюча, здорова, лощена шкіра обличчя. Та 
ідеться не про тонну хайлайтерів на вилицях, а про 
правильно підібраний догляд за обличчям і про сати-
нову тональну основу. сьогодні в багатьох брендах 
різних цінових сегментів є стійка напівматова (або 
сатинова) тональна основа, що не створює нове 
обличчя, а лише підкреслює його натуральну красу. 
А також через стрімкий розвиток б’юті індустрії, нові 
формули тональних основ мають не тільки деко-
ративну, а й функцію догляду. це і захист від сонця 
(наявність spf 15, 30, 50), і зволожуючі компоненти 
(такі як гіалуронова кислота та гліцерин), і вітамінні 
комплекси, що мають заспокійливу, тонізуючу дію. 

Важливо при всьому цьому різноманітті, пам’ятати 
про потреби та особливості вашої шкіри обличчя. 

Інший тренд корейського макіяжу, що отри-
мав популярність завдяки платформам TikTok та 
Instagram – вишуканий рожевий та ніжно помаран-
чевий мейкап. Однотонний макіяж в таких відтін-
ках, не тільки робить обличчя здоровіше та молодше 
на вигляд, а й суттєво пришвидшує б’юті рутину. 
Підібравши правильний відтінок для своєї зовніш-
ності можна одним продуктом нанести рум’яна, тіні 
та помаду. Ще один плюс однотонного макіяжу в цих 
кольорах – легкість та завершеність, які він надає 
повсякденному образу. 

Останній тренд, який ми згадаємо – глянцеві губи, 
з розтушованим контуром, ніби після поцілунку. 
Надзвичайно тендітно виглядає такий прийом з 
відтінками червоного, помаранчевого та рожевого. 
А щоб цей ефект був якомога яскравіший, слід під 
блиск, як базу, нанести матову стійку помаду, і вже 
її покривати глянцем.

На останок, хочеться зазначити: мейкап тренди 
– це швидкоплинні прояви творчості, які зовсім не 
обов’язкові для виконання. головне, щоб макіяж Вам 
подобався, і був проявом вашого внутрішнього світу 
у вигляді креативу. 
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З кожним днем, серед молоді все більше стає 
популярним так званий стиль одягу Korean style. 
На сьогоднішній день, корейська мода стрімко 
поширюється по всьому світу і привертає людей різ-
них національностей. Вона відрізняється неординар-
ністю, дозволяє висловити свою індивідуальність, що 
в 21 столітті для молоді найголовніше. 

У стилі немає чітких меж і заборон. Плюс – одяг 
в цьому стилі зручний, і це дуже важливо: комфорт 
дозволяє людям відчувати себе впевненіше.

Ми можемо побачити, що корейці одягаються 
досить естетично, навіть комбінація простих речей, 
створює неймовірний образ.

більшість речей Korean style цього року мають: 
пастельні, бежеві, молочні відтінки. Але кожен змо-
же підібрати собі щось досить цікаве, що підкрес-
лить його індивідуальність.
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ФЕСТИВАЛь З НАГОдИ СВяТКУВАННя 
8-ї РічНИці дЕбюТУ BTS!

Південнокорейський гурт BTS вважається одним 
з найпопулярніших корейських бойз бендів в світі. 
це легко перевірити по чартам. У червні 2021 року 
журнал Forbes опублікував інформацію про те, що 
новий сингл BTS під назвою Butter зайняв перші міс-
ця у багатьох світових чартах включаючи Billboard 
Global 200.

Але не тільки популярність музичних треків BTS 
зростає з шаленою швидкістю, а й заходи, які органі-
зовують АРМІ по всьому світу.

До дня народження улюбленого гурту АРМІ зі 
всієї України влаштували концерт у Києві, який 
проходив на спортивній площі біля ТРц гуллівер 
13 червня.

Олена Іванченко – продюсер K-fun Enterteinment 
та директор-художній керівник театру «Дивний 
замок» організувала для всіх прихильників K-Pop 
України неймовірно позитивне свято. Фанати, що 
підготували танцювальні та вокальні кавер номе-
ри різного рівня майстерності, мали змогу висту-
пити перед глядачами на площі перед Плацом 
спорту. серед виконавців викладачі та учні самого 
K-fun, наприклад жіноча група FOTS (реп, вокал, 
хореографія). гурт Ethereal, Illuminated (Киев), Vira 
(Одесса), Rapunit «Votup», A.P.A, Blaze. та багато 
багато молодих людей з усієї України, які просто 
люблять BTS та танцюють дома, самостійно вив-
чають корейську мову, вивчають на пам’ять пісні! 

13 червня українські учасники фан-клубу BTS ARMY зібрались 
на Спортивній площі у Києві, щоб провести фестиваль з нагоди 
святкування 8-ї річниці дебюту BTS.
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На фасадах гулліверу, а це доречі найбільший 
екран у Європі, транслювалось поздоровлення з 
днем народження від українських фанів. Усіх 
привітав голова асоціації корейців Києва гарі Кім. 
Відкрив концерт ансамбль традиційних корейських 
танців «Тораді». Провела концерт – найкраща медій-
на ведуча Катя Краснікова.

було створенно K-pop простір в ТРц Retrovill що 
на проспекті Правди 47. Для гостей торгового центру 

було організовано концерт, фотозони BTS, безко-
штовні десерти для всіх, хто одягнутий в стилі K-pop 
від ресторану Kim Kimchi!

Працювали фанкафешки на самій площі – кафе 
Тук-Тук, Magic Snail Coffee Point, Львівські круасани, 
Топіокі бар.

Флешмоб фіолетове море бантан
Автопаті в кафе Solomon в самому центрі 

вул. Льва Толстого 11/61

Кліпи, фотозоны, спілкування та смачна кухня
K-fun entertainment та партнери
Файтін!!
@gulliverkyiv
@KimKimchi
@kpopkyiv
@katyakrasnikova
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дЕНь НАРОдЖЕННя АРМі

BTS побували в багатьох країнах, де дава-
ли концерти. Але ніколи не приїжджали в 
Україну. Українські армі їх дуже чекають. Хештег 
#BTSComeToUkraine цього року на першому міс-

ці у Twitter. Для того, щоб мрія здійснилась K-fun 
Entertainment відправили лист президенту України 
з проханням сприяти приїзду гурту BTS в Україну. 
Чекатимемо!

«Thank you BTS for making our life brighter»

9 липня, в день народження ARMI, «K-Fun 
Entertainment» провів масштабну акцію-перфор-
манс: привітання, трансляція інтернаціональної 
Армі-стінки від українських Аrmy для BTS.  

Онлайн флешмоб організував молдавський фан-

дом Army Moldova в якому взяли участь Україна, 
Румунія, Чілі, Люксембург, Уругвай, Киргистан!

Армі різних країн танцювали хореографію BTS! 
Все це ввійшло до фільму «ARMY BTS UA with love 
in♡».

гурт випустив ще одну пісню саме у день народ-
ження АРМІ 9 липня. Музичне відео наповнене 
позитивом та посланням любві до АРМІ. ця піс-
ня була написана в співавторстві з голлівудською 
поп-зіркою Едом Шираном, і вона обов’язково 
викличе у вас почуття счастья.

Одягнені в ковбойські наряди, учасники BTS тан-
цюють на тлі пустелі. Фіолетові повітряні кульки 
періодично з’являються в музичних кліпах, символі-
зуючи їхню любов до фанатів. 
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Офіційно відкрита організація для об’єднання всіх фанатів BTS України!

Офіційна організація «ARMY BTS UA» для об’єднан-
ня всіх ARMY України, зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України! 

Оскільки прихильники BTS ніколи не стояли 
осторонь дій та впроваджень гурту, українські АРМІ 
відчувають своє покликання до великих завдань. 

Зараз організація створює єдиний реєстр АРМІ 
України, для того щоб світова спільнота знала про 
те як багато українських Армі – чистих сердець, що 
б’ються в унісон.  

Оскільки BTS будуть присутні на великих міжна-
родних конференціях, як «спеціальні посланці прези-
дента з питань майбутніх поколінь і культури», щоб 
передати послання розради і надії молодим людям 
в усьому світі українські Армі мають надію, що гурт 
завітає і до України.

Для цього організація розширює коло своїх 
завдань, які виходять за межі святкування визнач-
них подій, концертів, та трансляцій, а виходить з 
пропозиціями на рівень державних органів, для під-
тримки і просування молодіжних ініціатив.

Так, на сьогоднішній день, крім листів на адре-
су Президента України ARMY BTS UA просуває ідею 
створення парку та муралу, де прихильники та всі, 
хто цікавляться сучасними напрямками у музиці та 
зокрема корейською культурою зможуть мати місце 
для зустрічей.

Звичайно і українські і корейські митці підтриму-
ють цю ініціативу та допомагають руху україно-ко-
рейської дружби назустріч щасливому майбутньому.

До офіційної організації ARMY BTS UA можуть 
безкоштовно приєднатися всі бажаючі та бути на 
хвилі подій,  реалізувати ідеї бантан, свої ідеї, та 
мати оптимістичну підтримку у будь який час!

Інформація про організацію можна побачи-
ти на Ютуб каналах TV_Army BTS_UA та K-Fun 
Entertainment.

Ласкаво просимо до фанклубу!

16 липня, не дивлячись на спеку, відбувся довго-
очікуваний захід – прем’єра фільму «ARMY BTS UA 
with love in♡», про святкування в Україні дня народ-
ження бантан.

як і попередні відеороботи зібрав зацікавле-
них у Залі Товариства Знання. За адресою: Велика 
Васильківська 57/3. серед присутніх всі хто працю-
вав над фільмом, учасники «K-Fun Entertainment» та 
молоді журналісти.

Фільм було створенно для відправлення у Корею))
Файтін!

«ARMY BTS UA»

«ARMY BTS UA with love in♡»
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З дНЕМ НАРОдЖЕННя чОНГУК!
1 вересня день народження чонгука!

День народження учасника гурту BTS мембера Чонгука випадають на перший день навчання, тож АРМІ 
зібрались напередодні свята 28 серпня. 

Чудова погода, гарний настрій, весела компанія та прогулянка на теплоході по Дніпру! Приємні враження 
у останні дні літа!

Теплохід Роман Шухевич зустрів гостей біля причалу №7 річкового вокзалу. На борту лунали пісні BTS. Крім 
споглядання прекрасних схилів Дніпра можна було брати участь у конкурсі, виграти маленьку фігурку Кукі та 
розмалювати її. Після прогулянки усі пішли до Фанкафе, що на Андріївському узвозі, 6 смакувати смачні напої. 

У Києві відкрилось багато K-pop кафе для фанатів, наприклад, Мatchi-Мochi працює постійно на Осокорках.
З Днем Народження Чонгук!!!♡
Файтін!!
Армі! Єднаймося!!! 
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a.r.m.y_boutique
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ПРИТчА ПРО чЕСНіСТь
У театрі «Дивний замок» відбулась прем’єра!
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11 серпня у театрі «Дивний 
замок» відбулась прем’єра корей-
ської казки українською мовою 
«Притча про чесність». 

ц е  с т а л о  п р од о в ж е н н я м 
програми «Україна –  Корея 
forever», створеної у співпраці 
з Корейським культурним цен-
тром. Метою програми є здійс-
нення просвітницької діяльності, 
в напрямку україно-корейського 
культурного простору шляхом 
реалізації художніх і культурних 
проектів, що пропагують кращі 
зразки української та корейської 
культури. Проекти спрямовані 
на знайомство молодіжної ауди-
торії з українською та корейською 
культурною спадщиною і сучас-
ним мистецтвом, залучення дітей 
та підлітків до творчого процесу 
на довгостроковій основі, розви-
ток їх потенціалу.

Притчі – це не просто тексти, 
не просто розповіді. Кожна прит-
ча вчить чогось, в ній закладена 
якась певна правда, якийсь пев-
ний урок, маленький чи великий 
закон світу, в якому ми живемо. 
«Притча про чесність» – виховує 
у дітей бажання дотримуватись 
етичних правил і норм, прийня-
тих у суспільстві, прагнення у 
собі виробити такі людські чес-
ноти, як чесність і правдивість, 
відповідальність. Чи завжди у 
нас вистачає мужності сказати 
правду? Треба відзначити, що 
вищі цінності актуальні завжди, 
вони стимулюють бажання вдо-
сконалюватися, переборювати 
недоліки, створюють умови для 
самокритики, змушують працю-
вати душу людини, тому що яких 
би вершин людина не досягла в 
неї немає підстав вважати себе 
абсолютно щирою, доброю, спра-
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Художник вистави  Marialene

У ролях: Хлопчик – Ала Хромушина. Мама, садівник – Олена Іванченко. Імператор – 

Олексій Климов

ведливою, люблячою, вільною, 
щедрою...

Змінюється світ, змінюються 
переконання, змінюється менталь-
ність та вічні цінності залишаються 
основою людського життя.

Радісні емоції переповнюють!! 
Прем’єра мала успіх!!

Режисер — 
Олександр Мірошніченко 

Костюми та сценографія — 
Олена Іванченко

Звуко-Режисер — 
Вікторія Шевченко

Чудову анімація створила юна 
художниця, фанатка Korean popular 
music — Marialene.

Адреса театру: м. Київ, 
вул. Єреванська, 11, 
www.divozamok.at.ua

Корейська притча
Один імператор старів і 

розумів, що прийшов час вибра-
ти спадкоємця. Замість того, 
щоб вибрати когось зі своїх 
радників або дітей, він зібрав 
усіх юнаків своєї імперії і ска-
зав: – Прийшов час поступи-
т и с я  п р е с т о л о м  і  в и б р а т и 
наступного імператора. я прий-
няв рішення і виберу одного з вас. 
Діти були здивовані! Але імпе-
ратор продовжив: – сьогодні я 
дам кожному з вас дуже особ-
ливе насіннячко. я хочу, щоб ви 
посадили це насіннячко, поли-
ли його і повернулися сюди рів-
но через рік з тим, що виросте у 
вас. Потім я оціню рослини, які 
ви принесете і той, кого я виберу, 
стане наступним імператором. 
У той день там був хлопчик на 
ім’я Лінг, як і всі інші, він отри-
мав насіннячко. Повернувшись 
додому, він схвильовано розповів 
мамі всю історію. Мати допомогла 
хлопчикові дістати горщик і зем-
лю, він посадив насіннячко, дбай-
ливо поливав його і дивився чи 
проросло воно. Лінг продовжував 
перевіряти своє насіннячко, але 
так нічого і не виросло. йшов час, 
все одно – нічого. До цього часу 
інші вже говорили про свої рос-
лини, але у Лінга не було росли-
ни, і він відчував себе невдахою. 
Нарешті пройшов рік, і всі хлопці 
понесли свої рослини імператору 

на оцінку. Лінг сказав своїй мамі, 
що не збирається нести порож-
ній горщик. Однак мама сказала 
Лінгу бути чесним. Від цієї ситуації 
Лінгу було не по собі, але він знав, 
що його мама права. Він взяв свій 
порожній горщик і відправився 
до палацу. Коли Лінг вже був на 
місці, його вразило розмаїття рос-
лин, вирощених іншими хлопця-
ми. Лінг поставив свій порожній 
горщик на підлогу, і багато хлоп-
чиків почали сміятися над ним. 

Коли імператор прибув, він огля-
нув кімнату і привітав молодих 
людей. – які чудові рослини, дере-
ва і квіти ви виростили, - сказав 
імператор. – сьогодні один з 
вас буде призначений наступ-
ним імператором. Раптово, в 
кінці залу імператор помітив 
Лінга з порожнім горщиком. 
Коли Лінга підвели до імпе-
ратора, він запитав його ім’я. 
– Мене звуть Лінг.  Всі діти 
с м і я л и с я  і  ж а р т у в а л и  н а д 
ним. Імператор попросив всіх 
замовкнути. Він подивився 
на Лінга і оголосив натовпу: 
– Привітайте вашого нового 
імператора! його звуть Лінг! 
Лінг не міг  в це повірити. 
Адже він навіть не зміг виро-
стити зернятко. як може він 
бу т и  н о в и м  і м п е р а т о р о м ? 
Потім імператор сказав: – Рівно 
рік тому, в цей же день, в цьому 
місці я дав всім по насінині. я ска-
зав вам взяти насіннячко, поса-
дити, поливати його і принести 
мені назад те, що виросте. Але 
всім вам я дав зварені насіння, 
які б ніколи не виросли. Всі ви, 
крім Лінга, принесли мені дерева, 
рослини і квіти. Коли ви вияви-
ли, що насіннячко не збирається 
проростати, ви підмінили насіння 
на інші. Лінг був єдиним, хто смі-
ливо і чесно приніс мені горщик з 
моїм насіннячком. Тому саме він і 
буде новим імператором!
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КОНКУРС ПЛАКАТіВ 
ЗА МИРНЕ Об’єдНАННя КОРЕї
2021년우크라이나 평화통일포스터공모전 주제:

한반도 평화통일 기원

Українським відділенням Національної об’єднав-
чої ради при президенті Кореї разом з Корейським 
культурним центром та Корейським освітнім цен-
тром (м. Київ) було проведено конкурс плакатів 
«Молімось за об’єднання корейського півострову». 

Завданням конкурсу було зобразити своє бачен-
ня об’єднання Кореї у стилі соціального плакату, 
назвати роботу та коротко описати основну ідею 
своєї роботи. 

В кожній людині є потреба в отриманні соціально 
вагомої інформації. Послання соціальної реклами, 
реалізовані в візуальну форму за допомогою плакату, 
здатні задовольнити духовні потреби людини, такі 
як: бажання відчувати почуття причетності і співчут-
тя; прагнення до добра і справедливості; проявити 
почуття патріотизму; бути небайдужим та ін.

Починаючи з VII століття Корея розвивалася як 
єдина держава. Але ряд подій середини XX століття 
призвів до розділення Кореї на Корейську Народно-
Демократичну Республіку (КНДР) і Республіку Корея.

сьогодні дві корейські держави живуть в різних 
політичних, економічних і культурних умовах, роз-
глядаючи один одного як окупантів своєї споконвіч-
ної території.

Один народ одну країну було розділено, кордони 
закрито через політичні протистояння. Та надія на 
мирне об’єднання жива в серцях людей.

Південна Корея докладає багато зусиль аби нала-
годити стосунки з КНДР, підвищити рівень громад-
ської дипломатії, підвищити соціальну обізнаність 
щодо об’єднання, збільшити роль молоді у об’єднав-
чих процесах.

Взяти участь у конкурсі мали змогу усі хто ціка-
виться культурою та історією Кореї, незалежно від 
віку та етнічного походження.

У конкурсі прийняли участь слухачі курсів 
корейської мови ККц та Корейського освітнього 

центру, учні Київської гімназії східних мов, учні 
Апостолівської школи естетичного виховання, та 
багато шанувальників Кореї з Києва, Полтави, Івано-
Франківська, Миколаєва, Нікополя та інших міст 
України.

На конкурс було надіслано дуже багато, дійсно, 
прекрасних робіт. При цьому деякі учасники про-
демонстрували професійні навички, творчий під-
хід, проникнення у тему конкурсу, власне бачення 
проблеми. З 37 надісланих робіт було обрано дев’ять 
найбільш достойних. 

28 червня відбулось оголошення переможців!
Перше місце: 
Пак Анна, галкіна Діанна, Заблоцька Юлія 

Вікторівна.
Друге місце:
Летій Фадей, Перевишин Михайло, слюсаренко 

Володимир.
Третє місце:
Кохович Анастасія, Летій Олександр, степаненко 

Наталія.

Переможці конкурсу отримали нагороди від голо-
ви українського відділення Об’єднавчої ради пана Чо 
Юн Дон у вигляді сертифікату на купівлю косметики 
корейського косметичного бренду It’s Skin номіналом 
у 100 дол. сША або грошову винагороду у розмірі 50 
та 30 дол. сША залежно від зайнятого місця.

Усі учасники отримали грамоти та заохочувальні 
призи.

Організатори щиро дякують всім учасникам за 
витрачений час і бажають усіляких успіхів в житті. 

Установи-учасники: Національна об’єднавча кон-
сультативна рада, Посольство Республіки Корея в 
Україні, Корейський освітній центр, Корейський 
культурний центр, Всеукраїнська асоціація корейців.
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1    Учні Апостолівської школи естетичного виховання 

2    Учні Київської гімназії східних мов

3, 4  Журі конкурсу

1
2

3

«Ми станемо єдиним півостровом!» 

Ми два українських брати, 
а в Кореї народ єдиний!
Кохає мати нас завжди, а вас земля єднає!
У нас калина є одна, а Вас гібіскус єднає!
Всій Кореї миру бажаю! Хай Вас земля єднає!
Країна щастя та добра – живи Тангунова земля!

Летій Фадей, 9 років, учень Київської гімназії східних мов.

«Ми завжди єдине ціле!»
 
Хай буде чисте небо в Кореї!
Хай буде тихе море в Кореї!
Хай буде мир в Кореї завжди!
Молюся я! Помолися і ти!

Летій Олександр, 11 років, учень Київської гімназії східних мов.

Маю мрію відвідати Корею, при тому пройти 
тим шляхом, що пройшли колись мої предки 
тільки в зворотньому напрямку. З російського 
благовіщенська через північну Корею до самого 
м. Пусан, морського порту на півдні.  

І буде це єдина квітуча країна!

Заблоцька (Кім) Юлія Вікторівна, 63 роки.
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ПідВИщЕННя КВАЛіФіКАції НА ВИСОКОМУ РіВНі
Проблема підвищення кваліфікації існувала 

завжди. Ким би ви не були за професією дане питан-
ня ніколи не втратить своєї актуальності. Проте, 
якщо ваша професія пов’язана з вивченням інозем-
них мов та перекладом, то проблема набуває більшої 
серйозності. Особливо, якщо ми маємо на увазі східні 
мови такі, як китайська, корейська чи то японська. 
Три найбільш популярні нині східні мови.

Не дивлячись на популярність вище зазначених 
мов, їх вивчення є досить проблематичним в нашій 
країні. Перш за все через нестачу викладачів, які б 
володіли достатнім для викладання рівнем знань. 
Таких, нажаль, мало. Але навіть та невелика кіль-
кість викладачів, які мають достатній рівень знать 
також стикаються з проблемами. Найголовніша про-
блема для таких викладачів – підвищення кваліфіка-
ції. Адже їм, по суті тим, хто навчає інших, важко 
знайти когось, хто зміг би навчити їх самих.

Донині існував всього один спосіб вирішення про-
блеми, а саме курси підвищення кваліфікації безпо-
середньо за кордоном. Не варто приховувати, що це 
кращий спосіб підвищення кваліфікації, адже всім 
відомо, що найкраще можна вивчити мову можна 
лише в суспільстві, де кожен розмовляє мовою, яка 
вивчається.

Але що робити, якщо не всі викладачі мають мож-
ливість забезпечити собі підвищення кваліфікації за 
кордом? цього року Київський національний лінгві-
стичний університет за співпраці з Корейським 
освітнім центром в Україні та університетом Кємьон 
організували оптимальне вирішення проблеми 
підвищення кваліфікації для викладачів корейської 
мови. були проведені спеціальні безкоштовні курси 
підвищення кваліфікації, які завдяки співпраці з 

корейським університетом Кємьон дозволили про-
вести процедуру підвищення кваліфікації на тому 
рівні, який був би наданий безпосередньо в Кореї.

Курси були проведені за програмою «Актуальні 
питання корейської мови: мовний, перекладознав-
чий, методичний аспекти» завдяки якій всі учасники 
курсів набули навичок використання в професійній 
діяльності знань пов’язаних з фонетикою, лекси-
кою та граматикою сучасної корейської мови. Крім 
того учасники курсів були ознайомлені з методикою 
правильного застосування прийомів викладання 
корейської мови з урахуванням лінгво-культурних 
аспектів її функціонування, що є надзвичайно важ-
ливим для якісного викладання корейської мови.

Крім того, п’ятьом найстараннішим учасникам 
курсів надається можливість продовження 
підвищення кваліфікації в Кореї. Таким чином для 
п’яти найкращих учасників дана програма надає 

всі можливі плюси, але й без спеціального бонусу 
для кращих дані курси надали неоціненну допомогу 
викладачам. Ще одним приємним сюрпризом 
виявилось те, що курси мали змогу відвідувати не 
лише викладачі корейської мови, але й студенти. Для 
студентів це був безперечно важливий досвід, який 
в майбутньому ще не раз допоможе їм у навчанні.

Подальше проведення подібних заходів освіти 
неодмінно принесе свої плоди у вигляді покращен-
ня якості знань студентів, що вивчають корейську 
мову, а тому зайвим не буде ще раз висловити подяку 
за організацію курсів Київському національному 
лінгвістичному університету, Корейському освітньо-
му центру в Україні та університету Кємьон.

Автор: Куленова А.В., студентка магістратури КНЛУ
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Здравствуйте! Меня зовут Кёнвон Ким. я живу 
в Республике Корея в городе сеул. Окончив в уни-
верситете факультет английской литературы, я 
занималась преподавательской деятельностью в 
течение 25 лет в школах и университетах. Так же я 
принимала активное участие в волонтёрской дея-
тельности при центрах для адаптации иностранцев 
в Корее. И там я узнала, что за границей есть много 
людей, которые интересуются корейской культурой, 
историей, которые хотят изучать корейский язык. 
Работая в Корее, многие столкнулись с такими труд-
ностями как языковой барьер и незнание культуры. 
На протяжении 3-х лет преподавания корейского 
языка в адаптационных центрах для иностранцев 

я подружилась с корейцами из других стран. Через 
одну семейную пару, которая приехала работать в 
Корею, я услышала, что много корейцев живёт в 
Украине. я раньше никогда не слышала об Украине 
и мне стало очень интересно узнать, что это за стра-
на, как там живут корейцы. Мне удалось связаться 
с руководителем корейской ассоциации в Днепре 
Петром Пак, и благодаря его содействию я смогла 
приехать сюда для совместного сотрудничества. 
буду рада предоставить полезные знания и интере-
сующую информацию живущим в Украине, а также 
тем, кто желает ближе познакомиться с восточной 
культурой, особенно корейской культурой.

благодарю.

ОТКРЫЛИСь КУРСЫ КОРЕЙСКОГО яЗЫКА
В НОВОМОСКОВСКЕ

В  г о р од е  Н о в о м о с ко в с ке 
Днепропетровской области для 
всех желающих стартовали курсы 
по изучению корейского языка. И 
мы бы хотели познакомить наших 
читателей с преподавателем и 
волонтером из Республики Корея 
госпожой Кенвон  Ким.

Общественная организация 
«Корейское общество «АСАДАЛЬ», г. Днепр



ЖИЗНЬ АССОЦИАЦИИ

23

ИЗОбРАЗИТЕЛьНОЕ дЕТСКОЕ ТВОРчЕСТВО
Рисуют ученики Школы эстетического воспитания из города Апостолово, под руководством преподавателя 

изобразительного искусства Елены Сергеевны Егай. 

«Фруктовое ассорти»
Богомолова Анастасия, 7 лет.
Лауреат Государственной премии по ИЗО,
Лауреат Международных конкурсов, обладатель Гран-при.
 

«Автопортрет» 
Огай Анастасия, 5 лет.
Ходит в садик. Мечтает вернуться в сказочную страну – Корею.
Скромная и веселая
1 место в Международном конкурсе в Греции по ИЗО.

ОТКРЫЛИСь КУРСЫ КОРЕЙСКОГО яЗЫКА
В НОВОМОСКОВСКЕ
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«Жар-птица»
Капуста Полина, 7 лет.
Скромная, порядочная девочка.
Занимается танцами и посещает худ. школу.
1 место в Международном конкурсе во Франции.

«Лапушка»
Фартушная Анастасия, 10 лет.

Высокоразвитая, воспитанная девочка.
Очень старательная и трудолюбивая

«Кролик» 
Загреба Лиза, 12 лет.
Своеобразная, со своим взглядом на мир девочка

«Свято место» 
Козар Ульяна, 12 лет
Очень скромная девочка, отличница.
Неоднократный победитель Международных конкурсов.

Рисование – важнейшее средство 
воспитания.
Художники Древней Греции считали, 
что обучение рисованию необходимо не 
только для многих практических ремёсел, 
но и важно для общего образования и 
воспитания. 
Детское изобразительное 
творчество нередко поражает своей 
непосредственностью, буйством 
фантазии. 
Безусловно, не следует навязывать 
ребёнку своё видение мира, свои вкусы. 
Надо стремиться к тому, чтобы 
обучение умениям не вытесняло 
непосредственности детского 
восприятия. 
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«Пушистики» 
Михайленко Полина, 11 лет.
Целеустремленная, настойчивая, 
трудолюбивая девочка.
Любит танцы и художественную школу. 
Отличница.

«Хищник»
Носачова София, 7 лет.
Умная, рассудительная, старательная девочка.
Очень любит своих родных

«Лечу в Корею!» 
Христенко Яна, 14 лет.
Увлекается корейской культурой, традициями, музыкой, танцами.
Мечтает полететь в Корею.

«Парусник»
Мухина –Ан Владислава, 7 лет.
Победитель Международных конкурсов.
Занимается восточными танцами, ходит на уроки фортепиано, 
учится в художественной школе.

В процессе рисования нетрадиционными 
техниками ребёнок испытывает 
разнообразные чувства: радуется 
красивому изображению, которое он 
создал сам, огорчается, если что-то не 
получается. Но самое главное, создавая 
изображение, ребёнок приобретает 
различные знания; уточняются и 
углубляются его представления об 
окружающем; в процессе работы он 
начинает осмысливать качества 
предметов, запоминать их характерные 
особенности и детали, овладевать 
изобразительными навыками и 
умениями, учиться осознанно, 
использовать их. 
Ещё Аристотель (древнегреческий 
философ) отмечал: занятие рисованием 
способствует разностороннему 
развитию ребёнка.
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Трудоустройство иностранцев 
и лиц без гражданства в Украине.
что предлагает изменить правительство?

В июле Кабинет Министров Украины на сво-
ем заседании поддержал и зарегистрировал в 
Верховной Раде Украины проект Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно применения труда иностранцев и лиц 
без гражданства в Украине» от 16.07.2021 № 5795, 
направленного на совершенствование процедуры 
трудоустройства иностранцев и лиц без граждан-
ства, а также установление для них равных с гражда-
нами Украины условий оплаты труда. Как отмечают 
чиновники, реализация этого законопроекта будет 
способствовать легальному трудоустройству ино-
странцев и позволит обеспечить равные условия 
труда.

современное состояние правового регулирова-
ния. статья 26 Конституции Украины предусма-
тривает, что иностранцы и лица без гражданства, 
которые находятся в Украине на законных основа-
ниях, пользуются теми же правами и свободами, а 
также несут такие же обязанности, как и гражда-
не Украины, – за исключениями, установленными 
Конституцией, законами или международными дого-
ворами Украины.

В частности, данная гарантия также касается и 
права на трудовую деятельность иностранцев и лиц 

без гражданства. Так, статья 3 Закона Украины «О 
занятости населения» определяет, что иностранцы 
и лица без гражданства, которые постоянно про-
живают в Украине, которые признаны в Украине 
беженцами, которым предоставлено убежище в 
Украине, которые признаны лицами, нуждающими-
ся в дополнительной защите, которым предоставле-
на временная защита, а также те, которые получили 
разрешение на иммиграцию в Украину, имеют право 
на занятость на основаниях и в порядке, установлен-
ных для граждан Украины.

В то же время иностранцы и лица без граж-
данства, которые прибыли в Украину для трудо-
устройства на определенный срок, принимаются 
работодателями на работу на основании разреше-
ния на применение труда иностранцев и лиц без 
гражданства, выданного в порядке, определенном 
Законом Украины «О занятости населения», если 
иное не предусмотрено международными догово-
рами Украины, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины.

стоит заметить, что трудоустройство иностран-
цев и лиц без гражданства на основании соответ-
ствующего разрешения соответствует мировой 
практике, что обусловлено: 1) стремлениям государ-
ства трудоустраивать, прежде всего, своих граждан; 

НА ВАшИ ВОПРОСЫ юРИСТ ОТВЕчАЕТ: 
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2) привлечением к национальному рынку труда 
только тех иностранцев и лиц без гражданства, 
потребность в которых существует в настоящее вре-
мя; 3) миграционными рисками, которые возни-
кают при трудоустройстве иностранцев и лиц без 
гражданства.

В то же время действующее законодательство 
Украины предусматривает возможность трудоу-
стройства иностранцев и лиц без гражданства 
без получения соответствующего разрешения, а 
именно:

- иностранцев и лиц без гражданства, которые 
постоянно проживают в Украине;

- иностранцев и лиц без гражданства, которые 
получили статус беженца в соответствии с законо-
дательством Украины или получили разрешение на 
иммиграцию в Украину;

- иностранцев и лиц без гражданства, которые 
признанные лицами, нуждающимися в дополни-
тельной защите, или которым предоставленавре-
менная защита в Украине;

- представителей иностранного морского (речно-
го) флота и авиакомпаний, которые обслуживают 
такие компании на территории Украины;

- работников зарубежных средств массовой 
информации, аккредитованных для работы в 
Украине;

- спортсменов, которые приобрели профессио-
нальный статус, артистов и работников искусства 
для работы в Украине по специальности;

- работников аварийно-спасательных служб для 
выполнения срочных работ;

- работников иностранных представительств, 
которые зарегистрированы на территории Украины 
в установленном законодательством порядке;

- священнослужителей, которые являются ино-
странцами и временно находятся в Украине по 
приглашению религиозных организаций для осу-
ществления канонической деятельности только в 
таких организациях с официальным согласовани-
ем с органом, который осуществил регистрацию 
устава (положения) соответствующей религиозной 
организации;

- иностранцев и лиц без гражданства, которые 
прибыли в Украину для участия в реализации про-
ектов международной технической помощи;

- иностранцев и лиц без гражданства, которые 
прибыли в Украину для проведения преподаватель-
ской и/или научной деятельности в высших учеб-
ных заведениях по их приглашению; 

- других иностранцев и лиц без гражданства в 
случаях, предусмотренных законами и междуна-
родными договорами Украины, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины.

Условия и порядок предоставления разрешения 
на трудоустройство. В зависимости от категории 
иностранцев и лиц без гражданства отличаются и 
условия выдачи разрешений на трудоустройство. 
В частности, Закон Украины «О занятости населе-

ния» различает две категории – особую и общую. 
Так, особыми категориями иностранцев и лиц без 
гражданства, претендующих на трудоустройство в 
Украине, являются:

-  и н о с т р а н н ы е  в ы с о к о о п л ач и в а е м ы е 
профессионалы;

- учредители и/или участники, и/или бенефици-
ары (контроллеры) юридического лица, созданного 
в Украине;

- выпускники университетов, входящих в пер-
вую сотню в мировых рейтингах университетов, в 
соответствии с перечнем, определенным Кабинетом 
Министров Украины;

- иностранные работники творческих профессий;
- иностранные ИТ-профессионалы.
Для таких категорий предусмотрена возмож-

ность получения разрешения на трудоустройство 
на больший срок (до 3 х лет), не применяются требо-
вания к минимальной заработной платы для таких 
работников, а иностранные высокооплачиваемые 
профессионалы имеют дополнительные права на 
работу по совместительству.

Разрешение на применение труда иностранцев и 
лиц без гражданства выдается территориальными 
органами государственной службы занятости (цен-
трами занятости). Разрешение получает работода-
тель, а не иностранец – поэтому такое разрешение 
выдается для трудоустройства иностранца и лица 
без гражданства у конкретного работодателя на 
конкретную должность. Работа иностранцев и лиц 
без гражданства может применяться на различных 
должностях в одного или нескольких (двух и более) 
работодателей, при условии получения разрешения 
на применение труда иностранцев и лиц без граж-
данства на каждой должности.

Иностранцы и лица без гражданства не могут 
назначаться на должность или заниматься трудовой 
деятельностью в случае, когда в соответствии с зако-
нодательством назначение на соответствующую 
должность или осуществление соответствующего 
вида деятельности связано с принадлежностью к 
гражданству Украины, если иное не предусмотрено 
международными договорами Украины, согласие на 
обязательность которых предоставлено украинским 
парламентом.

Для получения разрешения работодатель подает 
в территориальный орган государственной службы 
занятости следующие документы: заявление рабо-
тодателя, копии страниц паспорта иностранца или 
лица без гражданства, цветную фотографию ино-
странца или лица без гражданства и копию проекта 
трудового договора (контракта) с иностранцем или 
лицом без гражданства.

После получения пакета документов центр заня-
тости проверяет их и принимает решение о пре-
доставлении разрешения в течение 7-ми рабочих 
дней, а относительно продолжения действия разре-
шения или о внесении изменений в него – в течение 
3-х рабочих дней. Важно, что заявление о продлении 
разрешения подается работодателем не позднее чем 
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за 20 календарных дней до истечения срока действия 
такого разрешения.

Работодатель обязан заключить с иностран-
цем или лицом без гражданства трудовой договор 
(контракт) не позднее чем за 90 календарных дней 
с даты выдачи разрешения, а также в 10-дневный 
срок после заключения трудового договора (контрак-
та) предоставить заверенную работодателем копию 
центру занятости.

Также Закон Украины «О занятости населения» 
предусматривает дифференцированный размер пла-
ты за выдачу или продление разрешения. В зависи-
мости от срока, на который выдается разрешение, 
такой размер может составлять от 2-х до 6-ти про-
житочных минимумов для трудоспособных лиц, 
установленных законом на 1 января календарного 
года, в котором работодатель подал документы (на 
сегодня это составляет от 4 540 грн до 13 620 грн).

Работодатель вносит плату в течение 10 рабочих 
дней со дня получения решения о выдаче или прод-
лении действия разрешения, иначе такое решение 
отменяется.

В большинстве случаев разрешение выдается на 
срок действия трудового договора (контракта), но 
не более чем на 1 год. Для особых категорий ино-
странцев и лиц без гражданства такой срок может 
составлять до 3-х лет. Кроме того, особые сроки 
установлены для командированных иностранных 
работников, а также для внутрикорпоративных 
цессионариев.

При наличии оснований действие разрешения 
может продлеваться неограниченное количество 
раз. Работодатель может указать в заявлении о 
выдаче разрешения меньший срок, чем установле-
но законодательством. Кроме того, не допускается 
оформление разрешения на меньший срок, чем ука-
зано в заявлении и в пределах сроков, установлен-
ных Законом Украины «О занятости населения».

Кроме того, работодатель может получить раз-
решение при условии выплаты заработной платы 
в размере не менее 5-ти минимальных заработных 
плат (сейчас это составляет 30 000 грн) иностранным 
наемным работникам в общественных объедине-
ниях, благотворительных организациях и учебных 
заведениях, а также 10 минимальных заработных 
плат (сейчас – 60 000 грн) – для всех остальных кате-
горий наемных работников. Требования к мини-
мальной заработной плате не применяются в случае 
получения разрешения на применение труда особых 
категорий иностранцев и лиц без гражданства.

Разрешение на применение труда иностранца 
является основанием для получения таким ино-
странцем вида на временное проживание в Украине, 
который позволяет иностранцу находиться и прожи-
вать в Украине в течение всего срока разрешения. 
соответствующие удостоверения оформляют терри-
ториальные органы государственной миграционной 
службы Украины. В отличие от разрешения, вид на 
временное проживание получает иностранец, а не 
его работодатель, хотя работодатели предоставля-

ют иностранцам необходимую для этого помощь, 
и обычно именно они организовывают подготовку 
необходимых документов.

Некоторые проблемные вопросы. сейчас актуаль-
ным остается вопрос согласования законодательных 
и подзаконных нормативных актов. Например, про-
тиворечие Закона Украины «О правовом статусе ино-
странцев и лиц без гражданства» и Постановления 
Кабинета Министров Украины № 322 «Об утверж-
дении образца, технического описания бланка и 
Порядка оформления, выдачи, обмена, отмены, 
пересылки, изъятия, возвращения государству, при-
знания недействительным и уничтожения вида 
на временное проживание» проявляется в том, что 
согласно нормам Закона вид на временное прожи-
вание выдается миграционной службой в течение 
10-ти дней (ч. 1 ст. 53), тогда как в соответствии с 
Постановлением этот период составляет 15 дней 
с даты принятия документов от иностранца или 
лица без гражданства (п. 5 Порядка). В то же время 
действуют нормы Постановления, в которых указа-
но, что документы на продление действия вида на 
проживание нужно подавать не позднее чем за 15 
дней до окончания его действия (п. 17 Порядка), при 
этом Законом установлен иной срок – за 10 дней (ч. 
2 ст. 53).

Другая несогласованность норм законодатель-
ства происходит между правовыми актами одинако-
вой юридической силы. Ч. 2 ст. 12 Закона Украины 
«О правовом статусе иностранцев и лиц без граж-
данства» одним из оснований для выдачи вида на 
временное проживание определяет внесенные в 
уставный капитал украинского юридического лица 
не менее 100 тыс. евро (по официальному валютно-
му курсу, установленному Национальным банком 
Украины на дату внесения иностранной инвести-
ции) как иностранным учредителем, участником 
или бенефициаром. Наряду с Законом Украины «О 
правовом статусе иностранцев и лиц без граждан-
ства» основания для легального пребывания ино-
странца на территории Украины регулирует также 
Закон Украины «Об иммиграции», положения 
которого предусматривают, что лица, которые осу-
ществили иностранную инвестицию в экономику 
Украины иностранной конвертируемой валютой 
на сумму не менее 100 тыс. долларов сША, получа-
ют разрешение в пределах квоты на иммиграцию. 
При таких обстоятельствах легализация временного 
пребывания будет стоить иностранцу дороже, чем 
получение постоянного.

Кроме того, установление требования к уровню 
заработной платы в случае применения труда ино-
странцев и лиц без гражданства, с одной стороны 
привели к неравным условиям труда для граждан 
Украины по сравнению с иностранцами и лицами 
без гражданства, с другой – способствовали дете-
низации трудовых отношений, а также массовом 
переводу иностранцев на неполный рабочий день с 
целью минимизации затрат работодателей на фонд 
оплаты труда. Также при установленных требова-
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ниях к уровню оплаты труда иностранцев и лиц без 
гражданства, возникла проблема с официальным 
трудоустройством иностранцев и лиц без граждан-
ства, в отношении которых принято решение об 
оформлении документов для решения вопроса о 
признании беженцем или лицом, которое нуждает-
ся в дополнительной защите, а также иностранцев, 
которые находятся в Украине для обучения в учреж-
дениях высшего образования Украины и в период 
обучения осуществляют трудовую деятельность в 
Украине. Трудоустройство таких лиц в условиях дей-
ствующего законодательства фактически осущест-
вляется в «теневом» секторе.

Новые инициативы украинского правительства: 
что изменится?

Законопроект № 5795 вносит изменения в законы 
Украины «О занятости населения» от 05.07.2012 № 
5067-VI и «О правовом статусе иностранцев и лиц без 
гражданства» от 22.09.2011 № 3773-VI. Правительство 
предлагает изменения в законодательство, которы-
ми предусматривается:

- обеспечить равные условия оплаты труда как 
для граждан Украины, так и для иностранцев или 
лиц без гражданства;

- уменьшить финансовую нагрузку на работода-
телей и отменить требования к размеру заработной 
платы для иностранцев и лиц без гражданства;

- усовершенствовать основания, по которым 
будут выдавать или продолжать действие разреше-
ний на применение труда иностранцев и лиц без 
гражданства;

- уточнить перечень документов, которые необ-
ходимо подать для получения разрешения, отказа в 
выдаче или продлении действия таких разрешений;

- предусмотреть удобный способ получения раз-
решения, в частности через центры предоставления 
административных услуг;

- увеличить размер платы за выдачу или продле-
ние действия разрешений;

- обеспечить бесплатную выдачу дубликата разре-
шения в случаях его утраты или повреждения ранее 
выданного разрешения, срок действия которого не 
истек;

- создать правовую основу для применения тру-
да иностранцев или лиц без гражданства, которые 
находятся в Украине для обучения в учебных заве-
дениях Украины (для работодателя введут бесплат-
ное получение разрешения для такой категории 
работников);

- исключить иностранцев и лиц без гражданства, 
претендующих на трудоустройство в Украине как 
особую категорию;

- усилить контроль за соблюдением законода-
тельства в этой сфере, в частности из-за введения 
мониторинга;

- повысить качество сервисного обслуживания.
Предложенными изменениями предусматрива-

ется установить оплату за выдачу разрешения на 
применение труда иностранцев и лиц без граждан-
ства в размерах 3/5/10 прожиточных минимумов (это 

составляет 6810/11350/22700 грн соответственно по 
состоянию на 01.01.2021). Размер платы, как и сейчас, 
будет зависеть от срока действия разрешения (как 
ранее отмечалось, в настоящее время она составляет 
2/4/6 прожиточных минимумов). 

Относительно получения дубликата утраченного 
разрешения, то он будет выдаваться при условии 
предоставления работодателем территориальным 
органам Государственной службы занятости (цен-
трам занятости) заявления в произвольной форме о 
выдаче дубликата разрешения.

В случае повреждения разрешения его дубликат 
выдается при условии предоставления работода-
телем соответствующего заявления в произволь-
ной форме и поврежденного разрешения. Плата за 
внесение изменений в разрешения или за выдачу 
дубликата разрешения не взимается.

Также предполагается, что заработная плата 
иностранца или лица без гражданства будет уста-
навливаться согласно штатному расписанию рабо-
тодателя, то есть с равными условиями, как и для 
граждан Украины (сейчас, как выше отмечалось, 
предусмотрено в размере не менее 5/10 минималь-
ных заработных плат в зависимости от категории 
иностранцев). Однако это не значит, что зарплаты 
граждан Украины на предприятиях, где работают 
иностранцы, надо будет повысить до минимального 
уровня оплаты труда иностранцев. Напротив, пред-
лагается убрать действующее минимальное огра-
ничение на размер заработной платы иностранца и 
лица без гражданства – и их труд оплачивать по тем 
же правилам, что и труд граждан Украины.

Кроме того, согласно переходным положениям 
законопроекта разрешения на применение труда 
иностранцев и лиц без гражданства, выданные до 
вступления в силу изменений, будут действовать 
до окончания срока, на который они выданы, или 
на который их действие было продлено. Поэтому, 
вышеприведенные изменения будут касаться толь-
ко новых разрешений, которые будут выдаваться 
или продлеваться после вступления в силу нового 
закона.

                                        Юрист ККЦ   Вадим Караваев

Бесплатная юридическая консультация

в Корейском культурном центре

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(044)225-73-41
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Анастасия Тен 
Здравствуйте. 
я Анастасия Тен — украинская кореянка из 

города Николаев, города корабелов и стремитель-
но развивающейся портовой промышленности. 
Родилась и выросла в Украине, в скромной семье 
земледельцев. 

В определённое время увлеклась корейской 
музыкой, а оттуда появился интерес к корейскому 
языку и культуре. Вскоре, стала преподавателем 
корейского языка для учеников разного возраста. 
Дважды повышала квалификацию в Южной Корее, 
стала переводчиком. 

На данный момент работаю менеджером по 
рекламе и переводчиком на зерновом терминале, 
который является дочерней компанией южноко-
рейской корпорации Posco International. Наш зер-
новой терминал занимается перевалкой зерна на 
экспорт. будучи важным звеном в коммуникации 
между украинской и корейской стороной, участвуя 
в разноотраслевых переговорах и мероприятиях, 
очень горжусь тем, что смогла внести свой вклад в 
налаживании экономических отношений и сотруд-
ничества между двумя родными для меня странами. 

Нашим сородичам я искренне желаю благопо-
лучия, внутреннего ощущения счастья и гармонии, 
вне зависимости от жизненных обстоятельств.

1-2. 
работа в порту, г. николаев. 

3. 
работа. 

4. 
повышение квалификации, 
республика Корея.

  1
  2

  3   4
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КОРЕЙСьКИЙ КУЛьТУРНИЙ цЕНТР 
ПРОВіВ 

ЛіТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС
нашою метою було за допомогою конкурсного відбору створити рубрику у журналі 

«мугунхва», а згодом збірку оповідань. Свої твори нам могли 
надсилати, як професійні письменники, так і дебютанти.

ми не конкретизували тему оповідань, це могла бути 
будь яка тема пов’язана з культурою та традиціями Кореї. 

ми щасливі читати ваші твори, у яких ви описуєте свою любов до корейців, 
корейської культури, до країни у цілому.

друкуємо декілька творів переможців, що обрало журі.
Жанна Латишева «дві Кореї в одному серці»

Юлія Шабала «만화방»

Саме такі твори залишаються в пам’яті, 
бо не залишають байдужими!
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дВі КОРЕї 
В ОдНОМУ СЕРці

Дуже дивно, моє знайомство з Кореєю почалося 
ще у дев’яності. Першою книгою південнокорейсь-
кого автора була «Молитва – ключ до пробуджен-
ня», а за роздрукованим на машинці примірником 
«Четвертого виміру» писалася черга. цікаво, що 
то за країна, яка подолала тяжкі наслідки війни і 
досягнула висот? Що особливого у цьому азіатському 
народі? Пережитком нашої системи було, м’яко кажу-
чи, не дуже доброзичливе ставлення до його пред-
ставників. Що ми знали про радянських корейців? 
Вирощують цибулю, продають моркву по-корейські 
та їдять собак. Ані прапора, ані батьківщини…

Десять років потому вступила до семінарії. Раз у 
два місяця прилітали викладачі з Південної Кореї. 
яскравий, насичений, цікавий час фундаменталь-
них істин і взаємовідносин. Дещо підігрівало інтерес 
і підштовхувало вперед: на десять кращих студентів 
чекає подорож до цієї країни! Звісно, я була успіш-
ною, бо люблю вчитися. Закордонний паспорт вже 
готовий, здані екзамени та дипломна робота на 
відмінно. Чекаємо результатів обговорення канди-
датів на поїздку. Уявіть мої переживання: чотири 
роки старань і ревної праці скоро окупляться дов-
гоочікуваною винагородою! Але мене, жінку на сьо-
мому місяці вагітності п’ятою донькою, не внесли 
до списку. Що за несправедливість?!  Керівництво 
турбувалося  про маму та дитину. Та що з того? Мої 
думки перебивали одна одну, виправдуючи або зви-

нувачуючи всіх і кожного: «Піклуються? Не смішіть 
мої підкови! Не хочуть брати відповідальність у разі 
чогось». Логічні пояснення і довіра Творцю перемог-
ли. Життя продовжується, великих справ багато.

Декілька років позаду. Дезорієнтація, розтро-
щеність, самотність… бог! Ти є, але не зі мною. Душа 
у темряві звинувачень і спустошення. Одного разу 
донька включила дораму, щоб бути з нею на одній 
хвилі (на той час вона закінчила перший семестр 
навчання на перекладача корейської). Неохоче сіла 
дивитися о сьомій вечора. Виключила вранці, щоб 
нагодувати родину, сходити до церкви, а потім зно-
ву… Шістнадцять серій проковтнула на одному поди-
ху. Що це? Вони такі гарні і чисті. Перший поцілунок 
у восьмій серії, а в останній - хеппі енд. Так почалася 
моя десятирічна подорож у світ корейської культури.
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31.05.2021      

 Латишева Жанна, м. Кривий Ріг

Дораму «Райське дерево в саду», перевернула мій 
внутрішній світ, проковтнути не вдалось. Червоні 
неонові хрести церков на фоні нічного неба.  Дуже 
непроста історія героїв, складні ситуації, глибокі 
діалоги. слова, що навпіл душу рвуть, вичавлюють 
біль та розчарування: «Довіряй мені, бо я – дерево, що 
захищає тебе, дерево в раю», «Наше кохання тільки 
починається, бо серце моє не вмерло».  стримати 
сльози сили немає. Вимикаю, плачу навзрид, падаю 
на коліна, молюся. Образи, асоціації, висновки… бог 
зі мною! Не залишає, піднімає з колін, веде далі! 

Дивлюсь я «Переправу» (сценарій Лі Ю Чжин). 
Історія однієї, вщент розбитої, сім’ї. серце кров’ю 
обливається! Північ, південь, страждання людей… 
Нема нічого в світі дорожчого за життя. І хто є та 
людина, яка має право вирішувати долю? Північна 
Корея запала в душу. Чому таке сталося? Чи повин-
но так бути? А що далі? Один півострів, один народ, 
дві країни?  Чи настане час, коли можна буде від 
сінийчжу доїхати до Пусану? Або від Мокпхо до 
Чхончжину? Настане! Вірю і молюся!

Десь така історія довжиною у 25 років. Люблю 
корейську культуру, кухню, а найбільш, народ. 
Подобаються мені Кимгансан і острів Чечжу. Дві 
Кореї живуть в одному серці, яке так бажає єдності 
корейцям…

Дві Кореї 
           живуть в одному серці, 

яке так бажає єдності
 корейцям…
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만화방

Уже декілька років поспіль я йду дорогою без 
напрямку. На своєму шляху зустрічаю безліч людей. 
Вони усі такі різні: зі своїм унікальним досвідом, 
культурним кодом, захопленнями та думками. Мені 
подобається зазирати у чужий світ. Чомусь, він 
завжди здається яскравішим, цікавішим ніж влас-
ний. Щодня я проходжу повз натовп людей, такий 
привабливий, але сторонній водночас. йду не сама: 
самотність, невизначеність – мої вірні супутники. 

- Зачекай нас, куди ти йдеш?
- Так, почекай. Ти уже визначилася, що робити-

меш після закінчення університету?
Звісно, як я могла про них забути. Знайомтеся - це 

відголоски моїх душевних терзань. Постійно йдуть 
за мною і не дають спокійно рухатися далі. Проте 
не будемо надто засмучуватися і впадати в апатію – 
попереду нас чекає довга дорога.

Куди ж я прямую? Досі не розумію. Постійний 
беззмістовний рух став моїм щоденним заняттям. 
Процес заради процесу… Думки припинили мене 
слухатися - у них уже давно своя вечірка, на яку 
мене ,чомусь, не запросили. Напевно, не пройшла 
фейс-контроль. Кожного разу, проходячи повз людей, 
намагаюся хоч трохи зазирнути у їх дзеркало душі, з 
надією отримати відповіді на свої запитання. Проте 
досі мої пошуки закінчувалися розчаруваннями. я 
схожа на марафонця, який все ніяк не добіжить до 
фінішу. І настає той час, коли потрібно або зупинити-
ся і зрозуміти, у якому напрямку шукати той фініш, 
або продовжити біг і вичерпати увесь внутрішній 
ресурс. я обрала перший варіант. 

стоп. Зупинися. Здається, ніби разом з моїми дум-
ками, люди довкола теж сповільнили ходу, а хтось 

і зовсім припинив рухатися. Вперше за декілька 
місяців я відчуваю легкий подув весняного вітру. 
Перші промені сонця змушують мене заплющити 
очі. Тиша. Видається, навіть думки у моїй голові 
трохи стишили музику на своїй вечірці. 

Дивно, цей гібіскус тут постійно ріс?  І небо таке 
чисте, та і люди ніби якісь більш рідні і знайомі. 
Раптом я почула звуки, які мій слух не зміг розпізна-
ти. Подібну мелодію я почула вперше. Не вистачить 
усіх слів світу, щоб описати її. Зовсім поруч сиділа 
жінка і перебирала пальцями струни. Вона так легко 
і вміло керувала інструментом, що здавалось, ніби 
сама богиня Муза диригувала цими витонченими 
рухами. Таке відчуття, що я стала свідком сеансу 
магії. 

 — це каяґим. 
 — Прошу? – спантеличено запитала. 
 — Ви так захоплено слухаєте композицію, що я 

подумав, Вам буде цікаво дізнатися назву інструмен-
ту. - відповів літній чоловік.

Знаєте, є люди, з якими комфортно просто стояти 
поруч і мовчати. У них якась особлива енергетика 
умиротворення. І чомусь вони завжди опиняються 
у потрібному місці, в потрібний час. сьогодні саме 
той випадок. 

 — бачу, Ви тут давно «кружляєте». Та сьогодні 
вперше помітив, що Ви хоч трохи розслабились 
і змогли насолодитись мистецтвом...  – зауважив 
чоловік. На вигляд він був уже у тому віці, коли 
життя пише свої останні розділи і людині нічого не 
залишається як трохи додати гармонії до фінальних 
речень. 

 — Таке чуттєве виконання не може нікого зали-
шити байдужим. - відповіла я. 

А й справді. я вперше за довгий час нікуди не 
поспішаю, здається, навіть нав’язливі думки більше 
не турбують мене.  Все-таки музика - це не просто 
вдале поєднання інструментів. У цей момент наш 
діалог обірвав сміх двох подруг. Вони виходили з 
будинку, що нагадував паперовий дім - таким крих-
ким і делікатним він здавався. Дах не був схожий на 
звичні нам дахи. його краї начебто тягнулися до сон-
ця. І ось я помітила напис на стіні “만화방”. Мабуть, 
це корейською, якої я не знаю. я хотіла повернутися 
і ще трохи насолодитися мелодією, але чомусь мене, 
ніби магнітом, притягувала саме ця будівля. 

 — Чого зволікаєш? Заходь! - вперше за рік озвав-
ся мій внутрішній голос. 

Раніше він намагався помовчувати - не хотів зава-
жати вечірці, на якій цілодобово гуляли мої думки. 

Напевно, це знак. Відчинивши двері, я одразу 
зрозуміла, чому саме сюди мені так хотілося зайти. 
Тут були книги, багато книг. А ще стійкий запах 
кави і прянощів. Людей не було, проте не покидало 
відчуття їх перманентної присутності. суміш темної 
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деревини та корейського орнаменту на стінах ство-
рювали справжню лампову атмосферу у кімнаті. 
Усі стіни буквально були забиті палицями з різни-
ми книгами. Тут були усі умови для комфортного 
читання: зручний диван, схожий на мушлю, бра, як 
додаткове джерело освітлення, та невеликий столик. 
З правої сторони стояв програвач вінілу. Чудова мож-
ливість порадувати свої слухові рецептори. Дуже 
здивувало те, що колекція платівок містила у собі 
пісні сучасних корейських виконавців. Платівки 
у мене завжди асоціювались з місцем, де минуле 
законсервувалося у вічність. Місце, куди кожен 
бажаючий може повернутися, хоча б подумки. Ну 
що ж, спробуємо...

«약속해요 이 순간이 다 지나고    다시 보게 되는 그 날” 
- не вистачить цілого дня, щоб насолодитись цією 
композицією. Та раптом з-за книжкової полиці до 
мене вийшла кореянка. Здається, це та щаслива жін-
ка, яка володіє цими усіма скарбами. Вона ввічливо 
поклонилась, а я відповіла їй взаємністю. Дивно, хоч 
я не знаю корейську, але розумію усе, що вона гово-
рить. Можливо, я і справді на шляху до того самого 
свого «місця сили»? 

Детальніше вивчивши обкладинки книг, я 
зрозуміла, що потрапила не просто у книгарню. 
Авторами творів були звичайні люди, які ніколи не 
планували ставати письменниками. Проте знай-
омство з дечим особливим і, уже тепер, цінним для 
них, змінило їх думку. цим особливим місцем стала 
Корея. 

беру до рук книгу в палітурці кольору неба. Окрім 
поодинокої конюшини, на обкладинці немає ні ім’я 
автора, ні назви твору. Що ж, так навіть цікавіше: 

«안녕하세요! Вітаю, друже. Ти навіть не здога-
дуєшся, як випадковий похід у салон коміксів може 
змінити твою долю. я розумію тебе. Напевно, зараз 

ти сидиш на дивані-мушлі, читаєш ці рядки та їси 
чапсаль тток, якими тебе пригостила власниця сало-
ну. Зараз твоє життя не надто схоже на те, якому ти 
хотів би/хотіла б зізнатися у любові. Два роки тому 
депресія ледве не переконала мене, що найкращим 
виходом із ситуації є припинення гри «Життя». Так, 
прямо на 16 рівні. І я навіть погодилася на правила 
цієї гри, поки випадково не натрапила на 만화방. 
Відчуття, що потрапила у паралельний всесвіт. Але 
це була надто цікава пригода, щоб ось так просто 
взяти і закінчити гру «Життя». Того дня, у салоні 
коміксів я слухала платівки і пила ароматну каву. 
Здавалося, що кожна пісня вдихала у мене життєву 
енергію. K-pop допоміг знайти себе. Раніше я навіть 
не підозрювала, що зможу зовсім по-іншому поди-
витися на світ, на себе. А виявилося, всюди є стільки 
можливостей... головне не забувайте не тільки диви-
тися, а й бачити їх!

P.S. я не випадково намалювала конюшину на 
обкладинці. Коли познайомишся ближче з корейсь-
кою культурою, то дізнаєшся, що саме вона є симво-
лом зміни мислення та дій під впливом позитивних 
подій!»

Історію супроводжували ілюстрації, що з кожною 
сторінкою, розвитком сюжету, ставали все яскраві-
шими. У той день я прочитала безліч інших історій-
коміксів. Дівчина з Америки намагалася приборкати 
дракона на ім’я 한글, хтось - відкрив у собі кулінарні 
таланти під час приготування кімчі, один хлопець 
навіть спробував себе у ролі детектива, який нама-
гався знайти причину різниці менталітетів. Кожна 
книга була унікальною. Упродовж їх прочитання 
я відчувала той величезний потік енергії та щирої 
зацікавленості іншим світом. І тоді я вирішила писа-
ти власну історію разом з Кореєю. 

Знайомство з іншим світом - завдання не з лег-
ких. Не завжди ми можемо прочитати усі культурні 
коди, які для нас залишили. Та для мене такий досвід 
став відправною точною до відкриття власного «я». 
У чужому світі я пізнаю себе. Мені подобається роз-
гадувати усі секрети, що вже чекають нашої зустрічі. 
Раніше хаос думок влаштовував вечірки у моїй сві-
домості, тепер я чую легку мелодію каяґиму, що з’я-
вилася в той перший, знаковий день. 

Мої прогулянки уже не схожі на ті беззмістовні 
кружляння вулицями, у пошуках «чогось». Корея 
подарувала мені нове життя. Приходьте і ви у 만화방, 
почитаєте мій комікс, він буде із золотим феніксом 
на обкладинці...

Юлія Шабала «만화방»
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МУЗЕЙ НАРОдНОї дРАМИ У дОЛМОРУ

Інтерв’ю з директором музея Долмору

Пане Хайонг Шім, розкажіть про музей 한국민속극박

물관/Korea folk drama museum Dolmoru. Коли, де і ким 
був створений та яка концепція музею?

•Hayong Shim    
 Official name of the museum is Korea Folk 

Drama Museum. It is sometimes called Dolmoru 
museum, because it is located at the Dolmoru village, 
which is a small rural village near Gongju-city,  
Chungcheongnamdo-province, Korea. The museum was 
opened since 1996, and built by my father, Mr. Shim, 
Woo-sung. He was a monodrama performer and scholar 
of Korea Folk Drama. Building a Museum of Korean 
MINSOK(Folk) Drama masks, puppets, and musical 
instruments was his lifelong dream. Since his death in 
2018, I am taking care of the museum.

• Хайонг Шім 
Офіційна назва музею – Музей народної драми 

Кореї. Іноді його називають музеєм Долмору, тому що 
він розташований у селі Долмору, невеликому сели-
щі поблизу міста гонджу, провінція Чунчхоннамдо, 

Музей народної драми — це особливий музей, в якому можна познайомитися з різноманітністю ко-

рейського народного мистецтва. Ляльки, маски і музичні інструменти, які використовуються в народ-

них драмах, предмети, пов’язані з шаманізмом, і традиційні сільськогосподарські знаряддя виставлені 

на огляд на тереторії музею у невеликому затишному сосновому гаю.
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Корея. Музей був відкритий з 1996 року і побудова-
ний моїм батьком, паном Шім У сонг. Він був вико-
навцем монодрами та вченим Корейської народної 
драми. Основа Музею – це корейські драматичні 
маски, ляльки та музичні інструменти. це було його 
мрією на все життя. З моменту його смерті у 2018 
році я опікуюся музеєм.

Ким і коли був проведений перший Dolmoru 
Traveling Artists Festival? Можете, будь ласка, трохи 
розповісти, про цей і наступі фестивалі?

• Hayong Shim
In 2019, I started Dolmoru Traveling Artist Festival. 

Before Dolmoru Festival, my father was well known for 
establishing two internationally well known festivals. One 
was called Asian Monodrama Festival, as you can guess 
it from the name it is festival of performing artists from 
Asian countries. AMF started in 1988, and still continues 
after my father’s death by his student Mr. Han Dae-
su, of the Geochang-city, which is located in Southeast 
part of Korea. The other festival is called GERYONSAN 
MOUNTAIN GOD FESTIVAL, which was restoration of 
ancient cermonies and customes of Confucism, Taoism, 
and Shamanism. This unique festival is continually held 
and hosted by people of Gerongsan mountain. 

I was planning director of these two festival for many 
years, gaining experiences and valuable lessons. After 
my father’s death, I started Dolmoru Traveling Artist 
Festival, because I believed that having a festival of artists 
of performing arts, fine arts, tradaditional craftsmen, 
and Shamans, was most effective way of showing what 
my museum is about. I combined two festivals, into one, 
by choosing the goods, disregarding the bads. I believe 
that this is quite a different and new approach, therefore 
it is very difficult to recieve sponsorships. But by many 
people’s small but kind donation, we are in 3rd years of 
festival.

• Хайонг Шім -
У 2019 році я розпочав Фестиваль мандрівних 

артистів Долмору. До фестивалю Долмору мій батько 
був відомий тим, що заснував два всесвітньо відо-
мих фестивалі. Один з них називався Азіатським 

фестивалем монодрами, як ви можете здогадатися 
з назви фестивалю виконавців з азіатських країн. 
AMF розпочався у 1988 році і продовжується досі піс-
ля смерті мого батька його учнем, паном Хан Де-су, 
із міста гочанг, що в південно-східній частині Кореї. 
Інший фестиваль називається ФЕсТИВАЛь бОгА 
гЕРьОНгсАНсьКОї гОРИ, який був відновленням ста-
родавніх храмів та звичаїв конфуціанства, даосизму 
та шаманізму. цей унікальний фестиваль постійно 
проводять і приймають люди з гори герьонгсан.

я багато років був керівником цих двох фести-
валів, отримуючи досвід та цінні уроки. Після смерті 
мого батька я розпочав Фестиваль мандрівних 
артистів Долмору, оскільки вважав, що фестиваль 
артистів виконавського мистецтва, образотворчо-
го мистецтва, традиційних майстрів та шаманів 
– найефективніший спосіб показати мій музей. я 
об’єднав два фестивалі, в один, вибравши цей шлях, 
не зважаючи на труднощі. я вважаю, що це зовсім 
інший та новий підхід, тому отримати спонсорську 
допомогу дуже складно. Та завдяки невеликим, але 
добрим пожертвам багатьох людей ми знаходимось 
на третьому році фестивалю.

Dolmoru Traveling Artist Festival 2021 має статус між-
народного фестивалю, які країни і які народні ремес-
ла представляють учасники?

• Hayong Shim
In 2019, we had partcipants from Mongolia and Russia. 

In 2020, a Russian and an Israel artists participated. 
But in 2021, because of the Covid-19 virus, Korean 

Government prohibits invitation of foreign artists. 
Therefore, I invited video and on-line participations for 
the foreign artists. Ukrain Fashion Designer gave us a 
logo design of Dolmoru Festval, which will be used in 
2021. Mongolia, Vietnam, and Finland, will be with us 
through musical instruments playing artists. Also theatic 
artists from Bangladesh, Italy, United States, Malaysia, 
and more countries, have promised me to send video 
messages containing there arts.

•Хайонг Шім 
У 2019 році у нас були учасники з Монголії та 
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Росії. У 2020 році взяли участь російські та ізраїльські 
художники.

Але у 2021 році через вірус Covid-19 уряд Кореї 
заборонив запрошення іноземних виконавців. Тому 
я запросив іноземних виконавців до відео та он-лайн 
участі. Український модельєр подарував нам дизайн 
логотипу Dolmoru Festval, який буде використаний 
у 2021 році. Монголія, В’єтнам та Фінляндія будуть 
з нами через музичні інструменти на яких грають 
артисти. Також театральні художники з бангладеш, 
Італії, сША, Малайзії та інших країн пообіцяли 
мені надіслати відео повідомлення, що містять їх 
мистецтво.

серед учасників фестивалю є і українська художниця 
кримськотатарського походження – Леніє Ібрагімова, 
яка працює під ім’ям busurmanka LeniE’. Розкажіть, 
будь ласка, як ви дізналися про її творчість і що осо-
бливо вас привабило в її роботах?

• Hayong Shim
I’ve known Lenie for 3~4years. I think our friendship 

started in facebook, maybe in Instagram, I am not sure. 
I was intrigued by her art work, because it seemed very 
unique. I later learned that she is a Ukrainian artist of 
Crimean Tatar origin. So we continued writing back and 
forth through social midia, mostly about arts and culture. 
She and I found out we share the enthusiasm and love for 
the arts, although we are from different countries. I was 
especially excited about her love for the dragon. Because 
I live in the village called Dolmoru, which has a secret 
meaning of Blue Dragon. We talked about many hours 
about dragons, arts, Korean cultures.

By 2021, I was reluctant to open the festival, because 
of pandemic and lack of sponsorships. But with the 
encouragement and help from Lenie and other artist 
friends of many different countries, I decieded to open up 
the festival. We can say that she is a co-planner and host 
of this year’s festival. She’s been a truly altruistic friend 
and comrade in tough yimes.

•Хайонг Шім 
я знаю Леніє десь 3 ~ 4 роки. я думаю, що наша 

дружба почалася у Facebook, можливо, в Instagram, я 
не впевнений. я був заінтригований її творами мис-

тецтва, тому що вони здавалися дуже унікальним. 
Пізніше я дізнався, що вона українська художни-
ця кримськотатарського походження. Тож ми про-
довжували спілкуватися через соціальні мережі, 
переважно про мистецтво та культуру. Ми з нею 
дізналися, що поділяємо ентузіазм та любов до мис-
тецтва, хоча ми з різних країн. я був особливо схви-
льований її любов’ю до драконів. Тому що я живу 
в селі Долмору, яке має таємне значення синього 
Дракона. Ми багато годин говорили про драконів, 
мистецтво, корейську культуру та інше.

До 2021 року я не хотів відкривати фестиваль 
через пандемію та відсутність спонсорства. Але 
завдяки заохоченню та допомозі Леніє та інших 
друзів – художників з різних країн, я вирішив 
відкрити фестиваль. Можна сказати, що вона 
є співорганізатором та ведучою цьогорічного 
ф е с т и в а л ю .  В о н а  б ул а  п о - с п р а в ж н ь о м у 
альтруїстичним другом і товаришем у суворий час.

Ви вибрали роботу Леніє Ібрагімової/ busumanka 
LeniE’ у якості основного принта / логотипу Dolmoru 
Traveling Artists Festival 2021, що, на вашу думку, 
уособлює це зображення?

• Hayong Shim
I chose Lenie’s work as the main print / logo for 

Dolmoru Traveling Artists Festival 2021, because I think 
it represents international cooperation of artists. Also 
this represents ensembles of different art forms, and 
different countries. Of course, the Dragon is absoultely 
super work, it must be shown to many people. I hope 
this is a small beginning to something big in the future. 
Thank you Lenie!

• Хайонг Шім 
я обрав роботу Леніє в якості основного друку / 

логотипу на Фестивалі мандрівних артистів Долмору 
2021 року, тому що я думаю, що вона представляє 
міжнародну співпрацю художників. це також пред-
ставляє ансамблі різних видів мистецтва та різних 
країн. Звісно, Дракон – це абсолютно супер робота, її 
потрібно показати багатьом людям. сподіваюся, це 
маленький початок чогось великого в майбутньому. 
Дякую Леніє!
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Інтерв’ю митцем Леніє Ібрагімова / busurmanka 
LeniE’

Розкажіть про свій шлях знайомства та вивчення 
корейської культури та історії. Що саме на вас впли-
нуло та змінило в творчому аспекті?

•busurmanka LeniE’/Леніє Ібрагімова 
З традиційним костюмом я познайомилася десь 

14-ть років тому, коли вивчала історію одягу різних 
народів в Харківській Державній Академії Дизайну 
та Мистецтв, а вже про сучасну Південну Корею я 
більше дізналася в 2011, та з того часу почала глибше 
вивчати історію, традиції, культуру та інші напрями 
пов’язані Республікою Корея. Авжеж, коли побачи-
ла К-рор кліпи, фільми, модні покази, то мені, як 
дизайнеру одягу, цей стиль був дуже близьким, та 
надихав мене на створення свого стилю в творчих 
роботах. Коли почала вивчати історію та міфологію 
Кореї, то дізналася, що є спільні риси з історією мого 
народу – Киримли /Кримських татар. У 2018 році я, зі 
своєю маленькою командою, створила свій перший 
Fashion Film заснований на міфології Кореї та Криму. 
саме тоді я вже остаточно зрозуміла , що корейська 
культура теж стала рідною моїй душі. 

Вас запросили до участі в Dolmoru Traveling Artists 
Festival, розкажіть з чого все почалося?

•busurmanka LeniE’/Леніє Ібрагімова 
Коли я трохи жила у Республіці Корея, то хотіла 

відвідати якнайбільше музеїв, храмів, палаців, щоб 
побачити на власні очі корейську архітектуру, побут, 
народні промисли та інше, і надихнутися для своїх 
нових творчих робіт. я дізналася про музей Долмору, 
познайомилася з паном Хайонг Шімом в Facebook 
та з тих пір ми часто спілкуємося, та обмінюємося 
інформацією про наші культури. Також, зважаючи 
на мою любов до корейських традиційних масок, 
він подарував мені дуже цінні книги про них, за що 
я щиро вдячна йому. 

В 2019 пан Хайонг Шім запросив мене прийняти 
участь у Dolmoru Traveling Artists Festival 2020, а коли 
побачив ескізи мого проекту для фестивалю вирі-
шив зробити мою особисту виставку, але пізніше 
все через карантин всі заходи були скасовані. Наразі 
у 2021 році на фестивалі я приймаю участь онлайн. 
Та я створила свою роботу з драконами та передала 
в благодійність до музею.

Ви зобразили драконів, який сенс ви вкладали в цю 
роботу?

•busurmanka LeniE’/Леніє Ібрагімова 
якщо коротко: дракони в корейській та кримсь-

кій культурах несуть особливе значення і служать 
символом захисту від ворогів та поганого впливу 
духів. У моїй роботі я об’єднала символіку і орна-
менти киримли/кримськотатарської і корейської 
культури.

По розташуванню тіл істот я зробила відси-
лання до драконів, які зображені над воротами в 
бахчисарайському Ханському Палаці у Криму, але 
за формою - це корейські дракони. Луска драконів 
у вигляді кримськотатарського орнаменту і архі-
тектури, а забарвлення в стилі декору традиційних 
корейських палаців.

 У підсумку вийшло абсолютно гармонійне зобра-
ження драконів, яке уособлює мою любов до двох 
рідних мені культур.

Чи є в ваших планах інші проекти для фестивалю 
та музею 한국민속극박물관/Korea folk drama museum 
Dolmoru

•busurmanka LeniE’/Леніє Ібрагімова 
Так, і я вже багато років працюю для втілення їх 

у життя. І я вдячна пану Хайонг Шіму за таку нади-
хаючу співпрацю. Ми вже почали працювати над 
новим великим проектом, який об’єднує наші країни 
та культури. я дякую вам за вашу роботу!
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12 Корейських островів, 
які варто внести до списку 

майбутніх подорожей

Кожен, хто знайомий з географією Корейського півострова, погодиться, що природньому 

багатству Південної Кореї на острови можна позаздрити. Якщо бути точними, то всього в 

країні налічується 3358 офіційно підтверджених островів. Найвідомішим серед них, безсумнівно, є 

Чеджудо, який водночас є і найбільшим за площею, а також внесений до списку Світової спадщини 

ЮНЕСКО. Відомою можна назвати і групу островів Токдо, що знаходиться у Східному морі, і 

причиною тому претензії Японії на володіння островами. Однак в арсеналі Республіки Корея 

залишаються ще сотні, а то й тисячі з них, які ще мають чим вразити.
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Далі дванадцять островів, які буде цікаво відвіда-
ти як іноземним, так і місцевим туристам!

1. Гандхвадо (강화도)
Острів у Жовтому морі, в Західній Кореї неподалік 

сеула. Адміністративно належить повіту ганхва 
міста Інчхон. будучи п’ятим островом за величиною 
в країні, гандхвадо майже не сприймається як справж-
ній острів, адже до нього можна дістатися через міст. 

його головними пам’ятками є численні гори, а на 
узбережжі – найвища і найвідоміша точка 468-метро-
ва гора Мані.

При цьому на острові досить малий вибір активно-
стей, окрім гірських прогулянок. Також можна відвіда-
ти підніжжя гори Корьо, біля якого знаходяться 120 
дольмен, що датуються бронзовою епохою.

2. Ведо (외도)
Острів є частиною міста Коджі, провінції Кьонсан-

Намдо. Довгий час Ведо був одиноким та диким міс-

цем, незважаючи на близькість до інших, досить 
облаштованих, островів. У ті часи тут налічувалося 
лише 8 будинків.

У 1969 році містер Лі Чан Хо і його дружи-
на, що оселились на острові  почали ство-
рювати сад .  спочатку  вони вирощ ув ал и 
мандарини і розводили свиней. Однак це їм не 
вдалося, і вони почали будувати ботанічний сад. 
У 1976 році їх план по культивуванню землі отримав 
зелене світло. були освоєні рідкісні види рослин. Ведо 
має приморський клімат з м’якою і трохи субтропіч-
ною погодою.

На сьогоднішній день це суцільний величезний 
(понад 132 км²) ботанічний сад з понад 3000 видами 
екзотичного рослинного світу, включаючи субтропіч-
ні рослини, такі, як кактус, пальма, евкаліпт, хвощ, 
льон, агава, із захоплюючими будівлями та скульпту-
рами в західному стилі. А також це регулярний фон 
для корейських дорам, який часто називають «раєм». 
Через сад проходять велика кількість туристичних 
екскурсійних шляхів 

1
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3. Анмьондо (안면도)
Шостий за величиною південнокорейський острів. 

це місце зарекомендувало себе для відпочинку на 
вихідні з чудовими пляжами та зеленими сосновими 
лісами, а також стало відомим серед рибаків.

Розташовуеться острів в окрузі Теан, провінція 
Південний Чхунчхон. цей острів у формі пальця 
колись був півостровом, що з’єднувався з материком 
тонкою смугою суші. Однак під час династії Чосон ця 
тонка смуга була затоплена, для проходження суден.

Іронічно, що у 1970 році був побудований міст (дов-
жина 208,5 метра) для повторного з’єднання Анмьондо 
з материком.

4. Сонюдо (선유도)
Крихітний острів розташований в центрі річки 

Ханган у місті сеул. Раніше тут перебувала водоочист-
на станція, з 1978 року вона служила основним дже-
релом води для південно-західних районів сеулу, а з 
квітня 2002 року сонюдо перетворився в екологічний 
парк відпочинку. В основному вся інфраструктура 
станції була задіяна і перетворена в різні об’єкти пар-
ку. На території острова є чотири зони з безліччю 
пішохідних доріжок. Також тут є виставковий центр, 
комп’ютерна кімната, туалет, кафетерій. Парк сонюдо 
– оазис серед міста, улюблене місце місцевих жителів, 
так як тут можна відпочити і побути наодинці з приро-
дою, милуючись прекрасним видом на річку Ханган. 
Також це популярне місце для весняного пікніка.   

соню в буквальному перекладі означає «місце 
мальовничої краси». На острові була невелика гора під 
назвою соньюбонг, але за часів японської колоніаль-
ної епохи, збираючи каміння, щоб зупинити повінь 
і прокласти шлях, гора зменшилась. А після закін-
чення будівництва моста янхва 1962–1965 роки гора 
соньюбонг повністю зникла.4
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5. Хонгдо (홍도)
Острів розташований в 115 км на північний захід від порту Мокпхо провінції Чолла-Намдо. скелястий, 

мініатюрний (площею 6,47 км² ) Хонгдо відомий своїми краєвидами, особливо сходами та заходами сонця, та 
багатством унікальних скельних утворень, що роблять острів схожим на квітку, що пливе по воді.

Названий за багряне світло, яке огортає весь острів при заході сонця («хонг» – з корейської означає «мали-
новий»), острів є домівкою для 270 підвидів вічнозелених рослин та близько 170 видів тварин.

У 1931 році японцями був побудований маяк, його світло видно за 50 км. Острів є частиною найбільшого 
в країні морського парку національного значення Тадохехесан площею 2321 км². 

6. Гванмедо (관매도)
гванмедо з трьома селами та приблизно трьома сотнями жителів є привабливим островом для сімейного 

відпочинку із широкими білими пляжами та мілкими водами, що межують з густими лісами чорних сосен.
Ходять серед місцевих і цікаві вірування. Наприклад, на півночі острова знаходиться прилеглий бангадо, на 

якому невеличка скеля хитливо стоїть на пагорбі. Вважається, що така балансуюча скеля - це чоловічий символ, 
куди жінки, не маючі діток, можуть ходити молитися про немовля.
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7. Пальмідо (팔미도)
Окрім того факту, що тут знаходиться 

перший сучасний маяк Республіки Корея, 
споруджений у 1903 році, Пальмідо був 
також пусковим пунктом ключової битви 
при Інчхоні (1950) у Корейській війні. 
Оскільки військовий район ще був части-
ною історичної напруги, острів також був 
закритий для громадськості до 2009 р.

Після того острів засвітився у сценах 
хітової дорами «Хлопці кращі за квіти». 
Чудове відкриття для острову, до цього 
закритого для відвідувачів більше ніж на 
століття.

8. Бекрьонгдо (백령도)
Розсташований всього на два кіло-

метри південніше 38-ї паралелі острів 
бекрьонг – це північ Республіки Корея, 
куди можна дістатися, рухаючись остро-
вами. Але ця місцевість – не просто стра-
тегічний військовий пункт.

Хоча деякі його визначні пам’ятки 
наприклад, величезні купи черепашок 
не такі привабливі, як інші – плямисті 
тюлені, що мешкають на охоронних тери-
торіях, тут є з чого вибрати.

Такі як пляж сагот, де твердість піску 
надає йому незвичайне застосування. 
це робить його одним з двох природних 
злітно-посадкових смуг у світі (інша зна-
ходиться в Неаполі, Італія) і пляж служив 
тимчасовою злітно-посадковою смугою 
для літаків ООН під час Корейської війни.

Однак сьогодні це просто чудовий 
пляж.

9. Чжіндо (진도) 
це район в провінції Південна Чолла. 

Він складається з острова Чжіндо і декіль-
кох прилеглих невеликих островів. Міст 
Чжіндо з’єднує округ Чжіндо з округом 
Хенам. символом місцевості є дерево 
Malchilus thunbergii, квітка камелія і птах 
лебідь. 

Тут виникла одна з найвідоміших 
народних пісень Кореї – Чжіндо Аріранг. 
Також Чжіндо є рідним місцем для соба-
ки Чжіндо (진돗개), домашньої мисливсь-
кої породи, відомої своєю відданістю та 
розумом.

Один раз на рік, або в лютому, або в 
березні, море відступає, відкриваючи 
2,8-кілометрову доріжку шириною до 35 
метрів між Чжіндо та сусіднім Модо. 

Таке «диво» щороку відзначається 
величезним фестивалем, який збирає 
тисячі відвідувачів. 
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10. Удо (우도)
Удо розташований на північному сході сонсан-рі, в 

3,5 км від узбережжя Чеджу. це найбільший з островів, 
що входить до складу міста Чеджу. Удо, що в перекладі 
буквально означає «коров’ячий острів», отримав цю 
назву, тому що форма острова нагадує корову. Удо 
цє лавове плато і родючя рівнина, де вирощуються 
основні сільськогосподарські продукти, такі як солод-
ка картопля, часник і арахіс. 

Удо може похизуватися єдиним кораловим пляжем 
у Південній Кореї, під назвою собін, а також чорними 
лавовими скелями. Тут же є маяк, з якого відкриваєть-
ся вид на довколишню сільську місцевість.

Острів також відомий своїми «хеньо» («морськи-
ми жінками») – сильними, витривалими дайвера-
ми-жінками, які традиційно заробляли собі на життя 
і на життя своїх сімей пошуками морського вушка та 
молюсків у морі.

11. Кочжедо (거제도)
Острів біля південних берегів Корейського піво-

строва, неподалік від Пусана, територіально належить 
до провінції Південна Кьонсан. Є другим за величи-
ною островом Республыки Корея, його площа стано-
вить 383,44 км². Завдяки процвітаючій туристичній 
індустрії, Кочжедо надзвичайно чистий і добре збере-
жений. головне місто острова – Кодже.

серед цікавих для відвідувачів місць – трав’яни-
стий зелений пагорб під самим морем, який назива-
ють «Пагорб вітру». Кодже відомий своїми пляжами 
і гірським туризмом. Найбільші пляжі – Куджора, 
і Токпхо, а також пляж Чорної перлини Хакдонг 
Монгдоль, що всипаний округлими чорними камін-
чиками, від яких чути приглушений дзвін, коли хвилі 
плещуться об берег. 

З’єднує Коджі з материком і кількома дрібними 
прибережними островами міст – один з найбільших 
в світі мостів довжиною 8,2 кілометра. Незважаючи 
на невеликий розмір острова Коджедо, на ньому є 
кілька гір, придатних для занять гірським туризмом. 
Найвідоміша гора Кочжедо – Керёнсан висотою 566 
метрів, розташована в центрі острова.

12. Чжішімдо (지심도)
це маленький острів у Південному морі поряд з 

гочжедо, південна провінція Кьонсан. Він настільки 
густо заповнений деревами, що не буде перебільшен-
ням назвати його плавучим лісом. З 37 видів дерев 
Чжішімдо близько 70% – це японські камелії. ці дерева 
«зимової троянди» квітнуть з початку грудня до кінця 
квітня.

В 1930-х роках це була військова база японців, коли 
вони вигнали мешканців, які жили на острові, а після 
Другої світової війни це була територія корейського 
уряду. Тільки в 2011 році жителі нарешті отримали 
право власності на землю. Зараз це гарний, мирний 
острів, повний рідкісних тварин і рослин. В ясний 
день звідси можна побачити Пусан і навіть цусіму, 
острів на півдні японії!
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В останні десятиліття в світі все частіше почали 
звертати увагу на проблему екологічної кризи, яка з 
кожним роком набирає обертів внаслідок людської 
діяльності. Кожна країна ставить собі за мету забез-
печити максимально ефективну взаємодію люди-
ни та природи, раціональне використання ресурсів, 
мінімізувати всі види викидів та відходів у навко-
лишнє середовище, що в свою чергу, неможливо без 
налагодженої системи утилізації сміття. 

Південна Корея – відмінний приклад того, як всьо-
го за лічені роки можна вирішити проблему утилі-
зації відходів. Аж до кінця XX століття ситуація зі 
сміттям тут була схожа на нашу реальність, але з 1995 
все почало змінюватися.

Так швидко впровадити нову схему багато в чому 
допомогла характерна для населення країни старан-
ність. При цьому далеко не у всіх корейських дворах є 
контейнери для різних видів відходів. Іноді це просто 
мішки різного кольору, а картон і пінопласт зазви-
чай складають просто купкою. Втім, контейнери на 
майданчиках для сміття є, і їх набагато більше, ніж в 
Європі. Крім традиційного пластику, металу, скла та 
паперу є окремі ємності для енергозберігаючих ламп, 
батарейок і навіть зливу машинного масла.

У Південній Кореї пластик ділять на кілька кате-
горій залежно від складу. Для зручності ідентифікації 
на упаковці ставлять цифровий код, який дозволяє 
зрозуміти, куди саме викидати тару або інше пласти-
ковий виріб. 

Неушкоджені скляні пляшки можна здати в мага-
зин, отримавши за це гроші. схожа схема застосо-
вується в скандинавських країнах. 

Варто відзначити і процедуру переробки харчо-
вих відходів, на які в Кореї припадає приблизно 26% 
всього побутового сміття. Такі відходи необхідно пере-
робляти якомога швидше, щоб не допустити початку 
процесу гниття і утворення запаху, що супроводжує 
цей процес. Тому для біосміття тут встановлюють 
спеціальні автоматичні установки, які перетворюють 
вміст контейнера в добрива і комбікорми. Тільки в 
сеулі таких встановлено більше 500, що забезпечує 

досить високу доступність. Вартість утилізації безпо-
середньо залежить від ваги – він фіксується автома-
том, а інформація записується на електронну карту, 
по якій потім виставляють рахунок.

За утилізацію великогабаритного сміття, напри-
клад, меблів, корейці платять окремо. якщо треба 
викинути старий диван, необхідно купити спеціаль-
ну наклейку зі штрих-кодом і розмістити на виробі. 
Вартість наклейки буде прямо залежати від габаритів 
виробу.

Висока самосвідомість населення підкріплюється 
економічними стимулами. якщо не хочете сортувати 
сміття – будьте люб’язні купити спеціальні пакети для 
змішаного за ціною від 2 до 10 тисяч вон (50-250 грн) – 
в залежності від обсягу. В спеціальні контейнери для 
будь-яких відходів змішане сміття можна викинути 
лише в таких пакетах. Для тих, хто не дотримується 
прийнятих правил утилізації відходів, передбачені 
досить високі штрафи до мільйона вон.

сьогодні південнокорейська система поводжен-
ня з ТПВ (твердими побутовими відходами) вва-
жається однією з найбільш ефективних у світі, адже 
тут 49% відходів направляються на переробку. Для 
порівняння, в Швеції і Норвегії, які є прикладом для 
всієї Європи, цей показник не дотягує навіть до 40%. 
При цьому в Кореї почали впровадження нині діючої 
системи набагато пізніше.

Південна Корея – лідер не тільки за часткою пере-
роблення відходів, а й по впровадженню сучасних 
технологій зі знищення несортованого сміття. сміття 
тут спалюють при температурі 1200°с. Виробництво 
максимально автоматизовано – на величезних заво-
дах, зовні більше схожих на торговий центр, працює 
всього кілька десятків людей. При цьому вони можуть 
розташовуватися прямо в житлових кварталах, шкід-
ливих речовин в повітря вони не викидають і запаху, 
на відміну від сміттєвих полігонів, теж. 

Хоч країна все ще безперервно працює над удоско-
наленням системи утилізації, вона вже стала чудовим 
світовим взірцем для наслідування. сподіваємося, і 
Україна в майбутньому перейме цей цінний досвід.

УТИЛіЗАція ВідХОдіВ У РЕСПУбЛіці КОРЕя
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Особый вид окончаний, завершающих предложение:

1. Основа глагола     – (으)ㄹ 까 말까     — делать не делать…
Выражает значение нерешительности или колебания относительно определенных действий. 
Вместо 말다 могут быть использованы другие глаголы. 

Примеры:

말을 할까 망설이고 있습니다.  – я сомневаюсь, говорить мне или нет.

한국에 유학을 갈까 말까 해요.  – Думаю, ехать или не ехать на учебу в Корею.

졸업 논문을 쓸까 국가 시험을 볼까 고민 중입니다.  – Думаю, писать ли дипломную работу или сдавать 

государственный экзамен. 

2. Основа глагола или прилагательного     – (으)ㄹ걸 그랬다    — лучше бы…
Указывает на разочарование или сожаление по поводу несовершенного действия. Часто происходит 
выпадение 그랬다.

Примеры:

이런 말은 안 할걸 그랬어요.  – Лучше было не говорить об этом. 

그가 돈이 있는 줄 알았으면 택시를 탈걸 그랬어요. 

 – Если бы я знал, что у него есть деньги, то лучше бы поехали на такси. 

네가 올 줄 알았으면 외출하지 않았을걸.  – Если бы я знал, что ты придешь, я бы не уходил.

3. Основа глагола     – (으) ㄹ 래요  
Употребляется в сочетании с 1-м и 2-м лицом. В сочетании с 1-м лицом выражает волеизъявление 

говорящего, в сочетании со 2-м лицом – вопрос о мнении собеседника.

Примеры:

이 임식을 다시는 안 먹을래요.  – я больше не буду есть это.

난 학교 갈래.  – я пойду в школу.

내일 뭘 할래?  – Что будем делать завтра?

제 말 좀 들어 주실래요?  – Не послушаете ли Вы меня?

4. Основа глагола     – (으)렴/ - (으) 려무나 

 Данное окончание повелительного наклонения относиться к фамильярному стилю и используется 
старшими по отношению к младшим. Завершая предложение, оно выражает позволение или мягкое  
повеление. Окончание – 렴 является сокращенной формой – 려무나. 

Примеры:

빨리 가렴.  – Иди быстрее. 

편지를 좀 쓰렴.  – Пиши письма. 

배가 고프면 먹으려무나.  – Если голоден, то поешь. 

5. Основа глагола     – (으) ㄹ 필요가 있다/없다  Есть (нет) необходимость (и) делать [что-либо]

Примеры:

그 문제에 대해 잘 생각할 필요가 있다.  – Необходимо хорошо подумать над этим вопросом. 

УРОК № 39 
ПРАКТИчЕСКАя ГРАММАТИКА
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오늘 학교에 갈 필요가 없습니다.  – сегодня не надо идти в школу. 

그에게 이 말을 해 줄 필요가 있습니다.  – Ему необходимо сказать это. 

이것은 나에게 줄 필요가 없다.  – Не нужно давать мне это.

ПИСьМЕННЫЕ УПРАЖНЕНИя (쓰기연습)
1. 보기와 같이 ‘-ㄹ 까 말까’를 사용하여 다음 질문에 답하세요.

보기: 가: 무엇을 그렇게 망설이세요? (사실을 알리가, 고민하다) 

나: 사실을 알릴까 말까 고민하고 있어요. 

 

(1)  가: 무엇을 그렇게 생각하세요?  (그 사람과 헤어지다,  생각하다) 

나: 

(2)  가: 무엇을 그렇게 고민하고 있어요? (유학을 가다, 생각하다) 

나: 

(3)  가:  무슨 생각을 하고 있어요? (그 사람을 만나다, 고민하다)  

나:

2. 보기와 같이 ‘-ㄹ 까 그랬다’를 사용하여 문장을 바꾸세요.

보기: 그 사람을 만나다 – 만날걸 그랬다 

(1) 그 회사에 취직하다 – 

(2) 집으로 전화하다  -- 

(3) 그 집을 사다 –

3. 보기와 같이 ‘-(으)ㄹ 래(요)’를 사용하여 문장을 바꾸세요.

보기: 나는 사람 다시는 안 만날게요 – 안 만날래요

(1) 나는 커피를 마시겠습니다 –

(2) 저는 집에서 그냥 쉬겠습니다 – 

(3) 다녀 오십시오. 저는 여기 이겠습니다 – 

4. 보기와 같이 ‘-(으)려무나/렴’을 사용하여 다음 질문에 답하세요.

보기: 가: 친구 집에 가도 돼요? (그러다) 

나: 그러렴/그러려무나.

1) 가: 여기에 더 머물고 싶은데 괜찮아요? (있다) 

나: 있고 싶으면 더 

2)  가: 친구를 좀 도와주고 싶어요. (그렇게 하다)

나:

3) 가: 이 사업에 투자를 할까 합니다. (잘 생각해서 결정하다) 

나: 
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сказка

Спи, дитиночко, засни.

Хай насняться добрі сни.

Спи дитиночко засни.

Хай насняться добрі сни.

Ко-ко, не пищи, курчатко, 

Бо прокинеться малятко.

Ти не гавкай, песик гав,

Бо розбудиш, Боже збав.

Люлі, люлі, люлі, люлі  /4 р.

Спи, дитиночко, засни.

Хай насняться добрі сни.

Спи дитиночко засни.

Хай насняться добрі сни.

У обіймах ніжних мами

Заспокойся, задрімай.

Усміхайся уві сні,

Нам на радість виростай.

Переклад Марини Сніжної

КорейсьКа КолисКова

спи, дитиночко, засни

전래 동요 

보통빠르기   

한만영 채보 

자장 자장  우리아가  자장 자장  우리 아기

금자동아  은자동아  우리아기  잘도 잔다

검둥개야  짖지마라  우리아기  잠을 꺨라

꼬꼬닭아  우지마라  우리아 기 잠을 꺨라

멍멍개야  짖지마라 우리아기 잠을 깰라

금을주면  너를사며  은을준  들 너를 사랴

나라에는  충신동아  부모에 는 효자 동아

앞집개야  짖지말고  됫집개  도짖지 마라

자장자장  우리아기  자장자장  잘도 잔다
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Пулькоги (кор. 불고기) – это знаменитое корейское 
блюдо, которое существует уже около тысячи лет, 

самое популярное среди иностранцев, посещающих 
Корею. Пулькоги – это ароматные нежные 

кусочки мяса, слегка сладковатые, остренькие 
(степень остроты можно регулировать по 

своему вкусу). Как правило - это жареная на 
«огне» маринованная говядина, но также 
может быть использована курица и 
свинина. Название этого блюда буквально 
означает «мясо, жареное на огне», 
«пуль» - огонь, «коги» - мясо.
Основные ингредиенты: говядина и соевый 

соус, овощи. Во время жарки овощи и 
маринад образуют подливу, в которой позже 

и подается пулькоги. 
В ресторанах маринованное мясо подают в 

сыром виде и каждый посетитель ресторана 
самостоятельно обжаривает мясо и овощи на 

специальных круглых плитах, установленных прямо в 
центре стола. А потом макают в соус и кушают. 

Когда маринованное мясо попадает на горячую сковороду, 
воздух сразу же наполняется сладковатым дымным ароматом, как 

дым от костра в теплый летний вечер. Если вы любите мясо на гриле, то непременно 
попробуйте приготовить пулькоги – вы получите большое удовольствие!
В прошлом говядину употребляли сравнительно редко и поэтому такие блюда, как пулькоги 
готовили только по торжественным случаям или для дорогих гостей. К счастью, пулькоги 
несложно приготовить и дома на обычной сковороде.

Пулькоги. Маринованное мясо, жареное на огне. 

Чем дольше маринуется мясо – тем насыщеннее будет вкус готового блюда. 
готовое мясо нужно сразу подавать к столу. К этому угощению подают на гарнир отварной рис или лапшу, 

любимые панчханы и обязательно кимчи.

불
고

기
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В борьбе между сердцем и головой 
в конце концов побеждает желудок.

Ингредиенты

Мясо и овощи
 
• 0,5 кг. говяжьей вырезки или филе (можно 

также использовать курицу или свинину) 
• 1 крупный сладкий болгарский перец
• крупная морковь 
• 1 стебель лука порея белая его часть 
        (можно 1 головку репчатого лука)
• кунжутное семя
• кунжутное масло для жарки 

Маринад 

• 1 средняя груша 
• 4 зубчика чеснока 
• 3 ст. л. соевого соуса 
• 1,5 ст. л. меда или 3 ст. ложки сахара 
• 1/4 ч. л. черного перца 

Приготовление блюда по рецепту: 

Замаринуйте говядину: положите мясо на 30 минут в морозильную камеру, затем тонко нарежьте. В 
Корее продаётся уже порезанное мясо специально для пулькоги.

В большой миске смешайте ингредиенты для маринада: чеснок, пропущенный через чеснокодавилку, 
соевый соус, мед (сахар), черный перец, сделайте пюре из груши с помощью блендера или тёрки, нарежьте 
косыми пластинами морковь, лук, болгарский перец.

Добавьте говядину и перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа. 
Приготовьте говядину: нагрейте чугунную сковороду смазанную кунжутным маслом на умеренно 

сильном огне. Положите говядину на сковороду. Жарьте, примерно 10 минут с одной стороны. Помешайте 
и жарьте ещё несколько минут. 

Пулькоги из говядины подают на большом блюде или прямо на чугунной сковороде, предварительно 
посыпав семечками кунжута и рубленым зеленым луком. В качестве гарнира можно приготовить, напри-
мер, белый паровой рис. Также можно подать с листьями салата, в которые заворачиваются кусочки мяса. 
Традиционно к почти любому блюду подают закуски – традиционно шесть разных, и, как правило, среди 
них будет капуста кимчи. До шести панчанов считается хорошим тоном, «королевский» набор состоит уже 
из двенадцати панчанов. 

Мясо должно получиться сочным и немного сладким. Если вы хотите остроты, можно добавить красного 
перца в маринад или подать к столу соевую пасту Кочудян. 

Кочудян — традиционная корейская острая соевая паста, заправленная красным перцем. В её составе 
пшеничная мука, сушёный сладкий перец, соя, рисовая мука, сахарный сироп. Из-за большого количества 
перца паста обычно имеет тёмно-красный цвет. Кочудян используют в приготовлении мясных блюд, а также 
острого мисо-супа. Кочудян можно купить в любом корейском или китайском магазине, но на профессио-
нальном уровне у каждого повара есть свои секреты заправки. 
салат можно использовать любой.

МяСО В ГРУшЕВОМ СОУСЕ
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КИМ ёН НАЛь
Поэт. Настоящее имя Юн Шик – родился в городе Канджин провинции Джолланам. Происходил из обеспеченной семьи, 

изучал китаеведение и после переезда в сеул поступил в частную среднюю школу. 
За поддержку первомартовского движения был арестован и в течение полугода испытал на себе все невзгоды жизни в 

тюрьме. После освобождения переехал в японию, где изучал английскую литературу, впоследствии в связи с сильным зем-
летрясением в префектуре Канто прекратил обучение и вернулся на родину.

Вместе с корейскими поэтами Пак йон Чолем, Джон Джи Ёном, бен йон Ноом и Шин сок Джонг участвовал в издании 
журнала «Поэзия».

Управляя изданием, способствовал возрождению корейской лирической поэзии (романтизма) в 1930-е годы. 
Умер 29  сентября 1950 года в сеуле от пулевого ранения в живот во время Корейской войны. 
Под псевдонимом йоннанг был особенно активным в литературе 1930-1940-х гг. свою наибольшую известность получил 

благодаря тому, что писал на уникальном диалекте Чолла.

(1903-1950)

김윤식

북

자네 소리하게. 내 북을 잡지.

 

진양조 중모리 중중모리

엇모리 잦아지다 휘몰아보아.

 

이렇게 숨결이 꼭 맞어서만 이룬 일이란

인생에 흔치 않아. 어려운 일 시원한 일.

 

소리를 떠나서야 북은 오직 가죽일 뿐

헛 때리면 만갑(萬甲)이도 숨을 고쳐 쉴 밖에.

 

장단을 친다는 말이 모자라오.

연창(演唱)을 살리는 반주쯤은 지나고

북은 오히려 컨닥타 ― 요.

 

떠받는 명기(名鼓)인데 잔가락을 온통 잊으오.

떡 궁! 동중정(動中靜)이요 소란 속에 고요 있어.

인생이 가을같이 익어 가오.

 

자네 소리하게. 내 북을 치지.

Барабан
Для того, чтоб ты звучал, держу тебя мой барабан.
Ритмы Джинянгджо, джунмори, джунджунмори
Учащаются, ускоряются и ритмы отмори.
Только вот так, правильно дыша, дела вершатся
В жизни редко. Трудные дела – бодрящие дела.
Чтобы лился такой звук, 
нужно барабан из кожи мастерить.
Мангабу, сотрясая воздух, 
остается лишь дыхание восстановить. 

Не хватает слов о том, что барабан играет.
Пансори ожививший аккомпанемент пролетает
И барабан уж получше дирижера.

Ударный иснтрумент, а ритмы совершенно забывает.
Токк кун! Это Дон Джун Джон – в шуме тишина оживает.
Жизнь, как и осень, наступает.

Для того, чтобы ты звучал, играю на тебе, мой барабан.

                                                              Перевод:  Безчастная Анастасия


