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Japonijos studijų centre puiki galimybė pažinti
Tekančios saulės šalį iš arti
Nerijus Budrys

VDU Japonijos studijų centras, įsikūręs garsiojo japonų diplomato Čijūnės Sugiharos
name, savo modernia mokymo įranga stebina daugelį svečių iš užsienio, netgi pačius
japonus. Kiek daugiau nei prieš metus gavęs per milijoną litų vertės Japonijos
vyriausybės dovaną, Centras šiandien VDU studentams gali pasiūlyti pačias
geriausias sąlygas mokytis japonų kalbos ne tik Lietuvoje bet , ko gero, ir visoje
Europoje.

Apie šio centro veiklą plačiau papasakoti sutiko jo vadovas Arvydas Ališauskas.
Idealios sąlygos mokytis japonų kalbos
VDU japonų kalba dėstoma jau nuo 1993
metų. Šios veiklos ėmėsi tuo metu veikęs
Japonijos studijų kabinetas. Japonijos
studijų centras buvo įkurtas 1999 metais.
Idėja įkurti tokį centrą sklandė jau nuo pat
universiteto įkūrimo. Tačiau tada nebuvo
galimybių to padaryti.
Centro tikslai yra Japonijos pažinimas,
kultūriniai mainai su šia šalimi. Tačiau
pagrindinė centro veiklos sritis japonų
kalbos mokymas. Japonų kalba yra laisvai
pasirenkamas D grupės dalykas, tačiau jis
nestokoja studentų dėmesio.
Japonijos studijų centre yra video,
kompiuterių klasės, skirtos mokytis japonų
kalbos, auditorija, kurioje skaitomas japonų mastymo būdas bei vadybos etika. Auditorijose
įdiegta moderniausia technika ir programinė įranga, kurioms pirkti, kaip jau buvo minėta,
Japonijos vyriausybė skyrė daugiau kaip milijoną litų. "Ne vienas svečias iš užsienio tikino
niekur kitur nematęs tokios geros mokymo įrangos, kokią turime mes", - sakė Centro vadovas.
Moderni programinė įranga suteikia galimybę kiekvienam studentui pasirinkti tokį mokymosi
tempą, kokio jis pats pageidauja.
Neseniai dirbti į Japonijos studijų centrą buvo priimti jaunesnieji moksliniai bendradarbiai
Aurelijus Zykas ir Kristina Barancovaitė. Čia taip pat dirba laborantai Ieva Kudirkaitė ir
Vitalijus Milkovas. Centras vykdo mokslinius tyrimus. Pavyzdžiui, netrukus turėtų pasirodyti
K. Barancovaitės straipsnis apie lyties įvaizdį japonų kultūroje.
Nuo 2003 metų centras dalyvauja Europos Japonijos studijų asociacijos veikloje.
Šiemet VDU dalyvavo pirmą kartą Lietuvoje surengtame Japonų kalbos pasisakymų konkurse.
Vilniaus universitete vykusį konkursą laimėjo VDU studentas Mindaugas Indriūnas. Todėl
kitąmet konkursą planuojama surengti mūsų universitete. Siekiama, kad ateityje šiame
konkurse dalyvautų Baltijos ir Šiaurės Europos šalių atstovai.
Reali galimybė studijuoti Japonijoje
Japonijos studijų centras palaiko ryšius su trimis Japonijos
universitetais: Kancai Gaidai universitetu netoli Osakos,
Tokijo ICU (Tarptautiniu krikščioniškuoju universitetu) ir
antru pagal prestižą Japonijoje Vasedos universitetu.
Kasmet po du mūsų studentus išvažiuoja studijuoti į šiuos
universitetus, o japonų studentai atvyksta į VDU. Centro
vadovas sakė, kad per 6 Centro gyvavimo metus jam
pavyko pasiųsti studijuoti į Japoniją apie 30 VDU studentų.
Metus laiko jie mokosi japonų kalbos ir pasirenkamus
dalykus. Japonijos ir Lietuvos universitetų programos labai
skiriasi, taigi ten išeitų dalykų pas mus neįskaito, todėl
išvažiuojantiems tenka imti akademines atostogas. "Šiuo
metu stengiamės, kad ten išeiti dalykai būtų įskaitomi ir
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pas mus", - sakė A. Ališauskas.
Studijuoti į Japonijos universitetus gali išvykti tik keturis
japonų kalbos lygius baigę studentai. Jei gerai mokosi, gali
išvykti ir po trijų lygių. Kai kurie japonų kalba yra
susidomėję jau mokykloje, tačiau dauguma šia kalba ir
apskritai Japonijos kultūra susidomi pasirinkę studijuoti
pirmą japonų kalbos lygį.
"Būna įvairiausių atvejų, kartais žmogus tikrai gali
važiuoti, bet neišleidžia vaikinas ar mergina", - juokavo A.
Ališauskas.

Konkuruoja su Vilniaus universitetu
Pagrindinis VDU Japonijos studijų centro konkurentas - VU Orientalistikos centras, kuriame
taip pat mokoma japonų kalbos.
"Jie ten rengia japonistus, o VDU nėra tokios specialybės. Čia siekiama, kad kiekvienas savo
specialybėje galėtų pritaikyti japonų kalbos žinias", - teigė A. Ališauskas.
Konkurencija jaučiama įvairiose srityse. Vilniečiai dažnai linkę nuslėpti įvairią informaciją nuo
mūsų. Ministerijos taip pat linkusios savo turimą informaciją perduoti pirmiausia VU. "Tačiau
mes dėl to nenusimename - turime tiesioginių ryšių su Japonijos ambasada ir kitokių šaltinių,
todėl visą informaciją gauname. Dar vienas akibrokštas vilniečiams gali būti tai, kad nemažai
vilniečių renkasi studijuoti japonų kalbą VDU. Pavyzdžiui, Mindaugas Indriūnas, laimėjęs
pirmąjį Japonų kalbos pasisakymų konkursą, taip pat yra vilnietis, o dabar dar keletas
moksleivių iš Vilniaus atvažiuoja pasimokyti japonų kalbos būtent pas mus", - sakė Centro
vadovas.
Kadangi Japonijos studijų centras yra įsikūręs Č. Sugiharos name, kuriame taip pat yra ir
Sugiharos muziejus, čia dažnai apsilanko japonų turistai. Studentai gali pabendrauti su jais ir
taip pagilinti savo japonų kalbos žinias. Čia taip pat yra pabuvoję ir beveik visi Japonijos
ambasadoriai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Atvažiuoja nemažai kitų aukštų Japonijos
pareigūnų.
"Susiklostė net tokia tradicija - kiekvienas naujas Japonijos ambasadorius, įteikęs
skiriamuosius raštus Vilniuje, iš karto važiuoja pas mus išgerti arbatos. O vilniečiai iš
Orientalistikos centro pyksta, kad pas juos net neužsuka. Tačiau iš esmės mes gerai sutariame
su kolegomis Vilniuje, mūsų konkurencija draugiška", - šypsojosi centro vadovas.
Centras susiduria su rimta problema
"Jaučiame didelį studentų susidomėjimą japonų kalba, tačiau pirmakursiai privalo mokytis
anglų kalbą. Todėl daugelis norinčių negali mokytis japonų kalbos jau nuo pirmojo kurso, nes
kalbų mokymasis "suryja" daug kreditų ir studentams, pasirinkusiems papildomai dar vieną
kalbą, tektų viršyti leistiną kreditų skaičių. Jei studentai pradeda šią kalbą mokytis vėliau,
nebespėjame jų paruošti, kad galėtų išvykti į Japoniją. Lieka nemažai neišnaudotų vietų. Todėl
norėtume, kad universiteto vadovybė kaip nors spręstų šią problemą", - sakė A. Ališauskas.
Gali kilti klausimas kur studentai realizuos Japonijos studijų centre įgytas žinias. "Vienas
aukštas japonų pareigūnas mane užtikrino, kad nė vienas mano studentas neliks be darbo. Iš
tiesų, mokantiems japonų kalbą atsiveria tikrai daug galimybių", - tvirtino Centro vadovas.
Daugelis žmonių, kurie mokosi japonų kalbą, domisi ir šios tolimos šalies kultūra. Jie Lietuvoje
sudaro tarsi tam tikrą bendruomenę. Jie bendrauja tarpusavyje, dalinasi informacija. Japonijos
studijų centre renkasi Japonistų klubo nariai, kartais jie atkuria įvairius japonų papročius,
pavyzdžiui, arbatos gėrimo ceremoniją.
Unikali kultūra traukia tarsi magnetas
"Japonų kalba yra unikali, mūsų požiūriu, netgi nelogiška. Tačiau labai įdomi, kaip ir šios
šalies kultūra. Mąstymas hieroglifais visai kitoks, jie tarsi gyvi. Pavyzdžiui, hieroglifas,
kuriame pavaizduotas medis ir žmogus, reiškia poilsį, vaikas ir moteris meilę", pasakojo A.
Ališauskas. Japonai naudoja kiniškus hieroglifus, sukurtus prieš 4 tūkstančius metų, todėl
kinas galėtų perskaityti, ką parašė japonas, net nemokėdamas japonų kalbos. Pasak Japonijos
studijų centro vadovo, domėjimasis Japonija - tarsi liga.
"Kartą susidomėjęs negali liautis. Aš pats susidomėjau Japonija visiškai atsitiktinai. Pagal
išsilavinimą esu inžinierius, tarybiniais laikais dirbau Radijo gamykloje ir norėjau sukurti tam
tikrą magnetofono detalę, kurios Tarybų Sąjungoje dar nebuvo. Tačiau paaiškėjo, kad
Japonijoje tokia detalė jau išrasta, - prisiminė A. Ališauskas. Taigi tada jis ir pradėjo mokytis
japonų kalbos, norėdamas daugiau sužinoti apie Japonijoje padarytus išradimus. Vėliau jam
pavyko gauti leidimą studijuoti japonų kalbą Maskvoje. Dar studijuodamas vertė techninę
literatūrą, tačiau vėliau susidomėjo ir Japonijos kultūra, gyvenimo būdu. "Susidomėjau taip,
kad palikau techninius mokslus ir visiškai pasinėriau į šią sritį", - pripažįsta A. Ališauskas.
Pasak jo, įgyti japono pasitikėjimą labai sunku, tačiau jei pavyksta tai padaryti, turi gerą ir
nuoširdų draugą. "Tai, kad japonai mėgsta užsukti į mūsų Centrą, nuoširdžiai su mumis
bendrauja ir padeda mums, rodo, kad mes įgijome tą japonų pasitikėjimą", - sakė Centro
vadovas.
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