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לתלמידי/ות החוג ללימודי אסיה שלום רב,
ראשית ,אני רוצה לברך את התלמידים/ות החדשים/ות שמצטרפים אלינו לחוג ולאחל להם/ן קליטה מהירה והשתלבות
מוצלחת בסדר היום האקדמי והחברתי באוניברסיטה העברית בירושלים.
בחרתם/ן להצטרף לאחד החוגים הדינאמיים והפעילים ביותר באוניברסיטה המובילה בישראל וללמוד על האזור המרתק
ביותר בעולם .היקף תחומי הידע שהמחקר וההוראה בחוג מכסים ,המלגות והפרסים המוצעים לסטודנטים/יות מצטיינים/ות,
כמו גם נפח הפעילויות האקדמיות והתרבותיות המתקיימות במהלך השנה ,מספיקים כדי למלא סדר יום של פקולטה שלמה.
על אף היותנו אחד משני החוגים הגדולים במדעי הרוח (כשלוש מאות תלמידים) ,אנו שומרים בחוג ללימודי אסיה ,מאז היווסדו
לפני למעלה מחמישים שנים ועד היום ,על מסורת של רוח חברית ומשפחתית ויעידו על כך האירועים התרבותיים השונים
שמתקיימים במהלך השנה .שתי דוגמאות לכך הם פרויקט התיכונים  ,בו סטודנטים/ות מצטיינים/ות מהחוג מתנדבים/ות
ללמד על אסיה בבתי ספר תיכון בירושלים ,וימי אסיה המתקיימים מדי שנה בהפקה מרשימה של הסטודנטים/ות בסיוע סגל
החוג.
השנה החוג מציע מספר רב של קורסי מבוא ובחירה ,כמו גם קורסים שפה למתחילים ולמתקדמים :סינית ,יפנית ,קוריאנית,
הינדי ,סנסקריט ואינדונזית ,וקורסים באנגלית לתלמידי מוסמך ולתלמידי שנה ג' מתקדמים .אנו משקיעים רבות בפיתוח
הקורסים ובהבטחת איכות ההוראה ומתייחסים ברצינות לסקרי הערכת ההוראה ולרעיונות שעולים בפורום מורים – תלמידים
שמתקיים מדי שנה.
גם השנה נמשיך להשקיע באיתור מלגות ופרסים לתלמידים/ות מצטיינים/ות (פרטים באתר החוג) ובתכנון של סמינרים
מטיילים באסיה .בקיץ האחרון יצאו תלמידים החוג לסיורים לימודיים במערב סין ,בצפון יפן ,ובציר שנחאי-בייג'ינג .בקיץ הבא
מתוכנן סמינר נוסף לקוריאה וליפן.
השנה אנו מתכוונים להשיק את אוסף שגן לאמנות יפן ובו כ 150 -פריטים מהמאות  15-19שנועדו לצרכי מחקר והוראה.
אוסף שגן יתווסף לספריה האסייתית ולספרית המנגה שממוקמות בקומה  4בספריה המרכזית .הודות לתרומה מהספרייה
הלאומית של קוריאה ,השנה אנו מתכוונים לשפץ את סביבת הספריות להפוך את הקומה לנעימה יותר לקריאה וללימוד.
תקופת הלימודים באוניברסיטה היא תקופה מרגשת שניתן להפיק בה את המרב :להעשיר את החוויה הלימודית ,להעצים
את ההתפתחות האישית ולהעמיק את הלימוד בתחומי ידע חדשים .אני קורא לכם/ן לשים לב ולקחת חלק בכנסים האקדמאים
החשובים שהחוג מארח במהלך השנה ,בראשם הכנס האסייתי הישראלי שיתקיים אצלנו בין התאריכים  23-24במאי .2018
לתלמידי/ות השנה הראשונה ,אני קורא לכם להשקיע מאמץ מיוחד בשיעורי השפה שדורשים מאמץ ממושך ומהווים נדבך
מרכזי בהבנת תרבויות אסיה .לתלמידי/ות שנה ב' ומעלה ,אני קורא להתמיד בלימודים ובהדרגה לקחת חלק פעיל בקהילה
האינטלקטואלית של החוג .זה הזמן שלכם להרחיב אופקים ,ליזום ,לפעול ולהעמיק!
נסיים בשיר הייקו של המשורר היפני קוביאשי איסה ) (小林一茶 1763-1828בתרגומה של אירית ויינברג:
מנסה להביא שינוי לעולם
באמצעות זעזוע
היום הראשון בשנה

Yo no naka wo yuri naosuran hi no hajime
世の中をゆり直すらん日の始め

החוג עובד בשיתוף פעולה קרוב עם מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה ,מכון קונפוציוס ועם יחידת אסיה במכון טרומן ,כמו
גם תומך בתכנית המרחב האסייתי .בהזדמנות זו אני רוצה להוקיר ולהודות להם על שיתוף הפעולה.
חשוב שתדעו שסגל ומזכירות החוג עומדים לרשותכם בכל שאלה .אתם/ן מוזמנים/ות ליצור קשר עם מזכירת החוג ,גב' כנרת
לוי ,או איתי בכל שאלה שנוגעת ללימודים באוניברסיטה או עבור קידום של יוזמות חדשות.
אני מצפה לראותכם/ן באירועים השונים ומאחל לכל אחת ואחד מכם שנת לימודים פורייה ומהנה.

פרופ' ניסים אוטמזגין,
ראש החוג ללימודי אסיה
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