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Svarbu žinoti
prieš keliaujant

Children |



Students |

Business people |

C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Įvadas
Jeigu keliaujate į svečias šalis, ar sutinkate atvykėlių iš kitų kraštų, visada susiduriate su tam tikrais kultūrų skirtumais. Jie valgo skirtingai, turi kitokį supratimą apie
laiką, mandagumą, pagarbą ir gyvenimo vertybes. Natūraliai, nors ir žinodami, kad
vienos šalies gyventojai nesielgia visi vienodai, darom apibendrinimus iš to ką matome ir patiriame. Ta patirtis mums padeda suvokti kitokią aplinką ir suteikia žinių
apie tinkamą elgesį joje. Čia trumpai apžvelgsime dalykus, su kuriais tektų susidurti keliaujant į Kiniją, arba bendraujant su kinais. Akivaizdu, kad ne visų elsgesys
bus toks, kokį mes čia aprašome, bet dauguma kinų buvo auklėjami toje aplinkoje,
kurią mes čia pristatome kaip socialinio gyvenimo normą. Taigi, svarbu būtų, kad
skaitydami šią apžvalgą vertintumėte ją, kaip pradinę informaciją pradedant tyrinėti Kinijos ir jos kultūros lobynus.
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Skyrius 1

Kai kurie faktai trumpai
BASIC MODULE |
Kinija yra trečia pagal dydi pasaulio šalis - po Rusijos ir Kanados - ir pati
didžiausia šalis Azijoje. Apytiksliai 9.600.000 kvadratinių kilometrų teritorijoje yra
apgyvendinta daugiau negu vienas milijardas ir trys šimtai milijonų gyventojų.

Kinijos miestai paprastai yra labai dideli.
Oficialiais duomenimis, kurie 2009 metų mėlynojoje knygoje (apie Kinijos visuomenės vystymosi tendencijas), išleistoje Kinijos Socialinių
Mokslų Akademijoje, skelbia, kad iki 2008
metų buvo 118 miestų, kuriuose gyvena virš
milijono gyventojų ir keturi miestai, kuriuose
yra virš 10 milijonų gyventojų. Tankiausiai apgyventinti miestai pagal 2011 metų duomenis
būtų Chongqing su 29.190.000 gyventojais,
Shanghai su 23.470.000 gyventojais ir Pekinas
su 20.180.000 gyventojais. Vien Hong Kongo
regione yra apgyvendinta „tik” apie 7.071.576
žmonių.
Šalį pavadinti Kinija sugalvojo užsieniečiai.
Patys kinai ją tradiciškai vadina Vidurinė
Karalystė (Zhongguo). Praeityje kinai laikė
savo šalį pasaulio centru. Ir šiandien Kinijos
žmonės vis dar didžiuojasi savo tauta ir jos kultūra. Jeigu kritikuosite kinui pačią Kiniją, jis ar
ji gali net asmeniškai įsižeisti. Taigi keliaujant i
bet kurią šalį išmintingiau pasilaikyti savo nuomonę apie tą šalį sau. Ypač tai susiję su keliais
dalykais, kurie iššaukė kritiką Vakaruose apie
Kiniją, tai vieno vaiko šeimoje politikos ir žmonių teisių klausimas. Taip pat patartina laikytis atokiau nuo trijų T temų - Tibeto, Taiwanio
ir Tianmenio.



Pagal oficialią Kinijos vyriausybės informaciją, Kinijoje
gyvena 56 skirtingos etninės grupės. Ženklią daugumą (virš 90%) sudaro Han kinai, visoms kitoms 55
etninėms grupėms palikdami tik mažumos statusą
šalyje. Kinijos valdžia rūpinasi dėl šių grupių identiteto išlaikymo, todėl šioms grupėms negalioja populiacijos reguliacijos įstatymas.
Pagal Purdu universiteto atliktus tyrimus 2007 metais daugiau negu pusė Kinijos gyventojų laiko save
ateistais. Tai Kultūrinės Revoliucijos išdava. Tačiau
Kinijoje galima sutikti vos ne visų religijų tikinčiuosius
- Taoizmo, Budizmo, Islamo, Judaizmo ir kt.

Tačiau Kinijoje galima sutikti
vos ne visų religijų tikinčiuosius -

Taoizmo,
Budizmo, Islamo,
Judaizmo
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Skyrius 1

Etninės bendruomenės
BASIC MODULE |

Individualistinis požiūris į kiekvieną žmogų yra
tipiškas vakarietiškai kultūrai. Kinijoje žmonės
auklėjami nuo mažumės teikti pirmenybę
bendruomenės reikmėms - kurios gerovė žymiai svarbesnė už asmeninę laimę. Todėl kinas dažniausiai daro tai, ką daro kiti, galvoja
taip kaip kiti ir priima kolektyvinius sprendimus. Šiaip ar taip, jeigu kuris nors daro ką nors
ypatingai, tai turi būti prasminga. Didžausia
vertybė yra pilna harmonija bendruomenėje.
Todėl, išsiskyrimas iš minios, - tai kas laikoma
pozityvu vakaruose, - Kinijoje priimama negatyviai. Galima pripažinti, kad tokia situacija
keičiasi. Jaunoji karta stengiasi būti individualesnė, tačiau lojalumo jausmas savo šeimai,
kompanijai ar šaliai, vis dar yra labai stiprus.
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Skyrius 1

Vertybės ir požiūriai
BASIC MODULE |

Kinų fundamentalioji kultūra remiasi Taoizmo ir
Konfucizmo principais, kurie tebepuoselėjami ir šiandien. Tradicinės vertybės pagrinde siejamos su harmonijos su aplinkiniu pasauliu siekimu, savęs suvokimu bei penkiomis Konfucijaus dorybėmis: padorumu, išmintimi, ištikimybe, teisumu ir žmogiškumu.
Pats svarbiausias dalykas kinui, tai reputacijos išlaikymas. Artimiausios vakarietiškos sąvokos būtų
orumas, garbė ir geras vardas („imidžas”). Tas kuris
gelbėja savo reputaciją bei padeda kitiems išlaikyti
savasias - yra labai gerbtinas asmuo. Kinui „susigadinti reputaciją” būtų tolygu tragedijai. Tai gali baigtis
visišku santykių žlugimu. Todėl yra svarbu kontroliuoti sklandžią pokalbio eigą, nes tiesioginė kritika, ypač
kritikavimas kieno nors įsitikinimų ar nuomonės, gali
privesti prie gero vardo praradimo ir sugriauti bet kokias galimybes tęsti draugiškus, ar verslo santykius.
Tradiciškai kinai nelinkę pasipuikuoti. Jie vertina kuklumą, o mandagumu laiko savęs neišaukštinimu, kas
vakarietiškais terminais reikštų kuklumą. Kinas visada
nuvertins savo pasiekimus ir iškels kitų aplinkinių nuopelnus. Išgirdęs kompimentą, kinas sakys, kad visa tai
perdėta ir kad jis tokio vertinimo nenusipelno.
Savo tradicijų gerbimas yra labai svarbus kinų gyvenime. Nenuostabu, nes kai kurios kinų tradicijos nepertraukiamai tęsiasi jau tūkstantmečiais. Kinų tauta
suvokia, koks sbvarbus yra kiekvieno jų indėlis į viso
pasaulio civilizacijos vytymąsi. Išties, ką žmonija šiandien darytų be popieriaus, makaronų, porceliano,
dešimtbalės sitemos, skėčio, šilko, kompaso, pilkapių, spausdinimo, parako, arbatos, dantų šepetėlio
ir... tualetinio popieriaus?
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Skyrius 2

Vaikai Kinijoje
CHILDREN MODULE |
Vaikai Kinijoje yra tiesiog garbinami. Jie traktuojami ne kaip atskiros būtybės,
o kaip giminės linijos pasiekėjai - palikuonys. Kinas yra neatsiejamai ir visam
gyvenimui susaistytas su savo šeima, kuri tave myli ir priima, bet kuri taip pat
yra su viskuo susijusi ir viską apie viską turi žinoti.

Kinijoje dažniausiai seneliai prižiūri kūdikius. Tradiciškai vaikai yra žymiai ilgiau nešiojami ant rankų, ar kuprinėlėse ant suaugusiojo nugaros, negu priimta Vakaruose.
Vaikai taip pat ilgiau miega kartu su tėvais
bendrame miegamajame, negu tai priimtina Vakaruose. Kai kurie tiki, kad toks ilgas
vaikų nešiojimas ir artumas padeda išugdyti
kolektyvizmo jausmą, kuris yra toks tipiškas
Kinijos visuomenėje.

Nuo 1970-tųjų, kai buvo laipsniškai įvedinėjama „vieno vaiko”
politika, vidutinė kinų šeima augina tik po vieną vaikelį, nors jau
dabar ši politika yra švelninama. Dalinai tai susiję su augančia
gerove. Tėvai jau gali sau leisti auginti po du vaikus ir kai kurie
gali susimokėti baudą, kuri kartais yra nustatoma už antro vaikelio turėjimą. Vaikas kinų šeimoje yra centrinė figūra - tėvai net
vadina juos „mažaisiais imperatoriais” - ir net tos šeimos, kurios
nėra pasiturinčios, visaip kaip stengiasi suteikti vaikui visa kas
geriausia. Kai kurie sako, kad jie yra neįtikėtinai tam atsidavę.
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Skyrius 2

Vaikai Kinijoje
CHILDREN MODULE |

Mažieji kinai neturi daug laisvo laiko. Kinai tėvai įsitikinę, kad turėjimas per daug laisvo laiko, gali neigiamai atsiliepti mokymosi rezultatams. Laisvu nuo
mokslų laiku, vaikai gali laidyti aitvarus, praktikuoti
kung-fu, žaisti stalo tenisą ar badmintoną, ar kitą lauko sportinį žaidimą. Tėvai tai priima, kaip reikalingą
dalį bendrame vaiko ugdymesi.
Mylintys tėvai labiausiai rūpinasi savo atžalos vystymusi. Jaunasis kinas turi stengtis sunkiai dirbti ir siekti
tobulumo. Tėvai savo ruožtu suteikia vaikui naudingų
įgūdžių, kurie bus reikalingi suaugus. Kaip ir daugelyje šalių, sėdėjimas prie televizoriaus ekrano, ar kompiuterinių žaidimų, yra netoleruotinas, tačiau jaunoji
karta tampa vis labiau ir labiau draugiška internetui.

Tradiciškai Kinijoje mamos per daug nesijaudina dėl
vaiko savigarbos. Nusivylimas vaiko rezultatais ar
darbais yra išsakomas atvirai ir tiesmūkiškai. Mama
nedžiugauja dėl kiekvieno vaiko pasiekimo - kurie
laikomi savaime suprantamais dalykais ir neturi būti
apdovanojami. Tikrais pasiekimais žavisi visa šeima
kartu. Beje, pastaruoju metu, šita tema tampa žiniaskalidos debatų priežastimi Kinijoje.

Vaikų auklėjime daug dėmesio yra skiriama tradicinei dorovei „dong shi”, kitais žodžiais tariant, tai
vaiko mokymas bet kuriuo metu elgtis tinkamai pagal situaciją, be jokių priminimų. Vaikai turi būti sumanūs ir subrendę, pirmoje vietoje galvojantys apie
kitus, o tik po to apie save. Kiekvienas jaunuolis turi
mokėti nuspėti kitų reikmes.
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Skyrius 3

Švietimas
STUDENTS MODULE |
Švietimas šalyje vykdomas ypač rimtai - ir užima prioritetines pozicijas
lyginant su kitomis sritimis. Kinai deda didžiules viltis į savo vaikus, todėl
stengiasi jas įgyvendinti. Nuo ankstyvų metų vaikai yra pratinami prie
konkurencijos ir sunkaus darbo, kad būtų tinkamai įvertinti.

Mokymasis
yra paremta
s atminties
ankstyvų me
tų mažieji kin
lavinimu. N
ai, tam kad iš
uo
pirmiausia
moktų rašyti
atsiminti did
,
e
tu
lį
ri
suprantama
kiekį hierog
lifų. Todėl v
kodėl tokia
isai
svarbi yra a
metodika šv
tminties lav
ietimo sistem
inimo
oje.
Kinijoje mokytojai yra labai gerbiami. Net kreipimasis
į juos vardu laikomas grubiu netaktu. Priimtinas
kreipimosi būdas yra pavardės ir žodžio „mokytojas”
sakymas. Taigi, jeigu jūsų mokytoja ponia Wang, jūs
kreiptumėtės Wang Lao Shi (Wang „mokytoja”).

Šalia „ding shi” elgsenos yra kita dorybė „zheng
jing”, - tai padorumas. Jaunasis kinas turi būti ištikimas, garbingas, doras, teisingas ir paklusnus.
Ir stengtis jokiu būdu nenuklysti nuo šių visuotinai
priimtų normų.
Kinijoje švietimas pradedamas nuo 3-jų metų ir tai
tarsi jau įpareigoja vaiką džiuginti savo šeimą gerais
rezultatais moksle. neigiamo įvertinimo gavimas gali
virsti šeimos tragedija. Mokiniai, kurių rezultatai ne

patenkinami, gauna papildomų užduočių namuose,
laikanti taisyklės, kad „kuo daugiau praktikos, tuo geriau”.
Kinų vaikai labai pareigingi - jie praleidžia valandų valandas prie knygų ir pamokų ruošos, ir dauguma jų dar
lanko papildomus būrelius, kuriuos jiems parenka tėvai. Dažniausiai tai anglų kalbos mokymosi kursai, mokymasis groti muzikos instrumetais, plaukimas, ar kiti
fizinio lavinimo būreliai.

CKH
I NI NI JA
A -- Ttha i n, gksą To
s v aKrnbouwž iBneofo
t i rper Yo
i e šu ke
G ol i a u j a n t

Skyrius 3

Švietimas
STUDENTS MODULE |

Yra trijų lygių mokyklų sitema - pradinė, vidurinė ir aukštesnioji
mokykla, ir tik po to laikomi stojamieji egzaminai į Universitetą.
Universitetinis egzaminas dar vadinamas „aukštesniuoju egzaminu” (Gao kao) ir yra laikomas kiekvienais metais Birželio
mėnesį visose provincijose. Egzaminas tęsiasi tris dienas ir susideda iš matematikos, kinų kalbos, užsienio kalbos ir papildomo dalyko, kuris kinta pagal stojančiųjų studentų pasirinkimo
poreikį.
Kinijoje 2011-tais metais buvo 2429 pripažinti valstybiniai
ir privatūs universitetai. Šis skaičius neapima nei karinių
universitetų, nei universitetų Honkonge ar Makau. (Kinijoje
nėra skirtumo tarp kolegijų ir unversitetų). Apie 34.000.000
žmonių šiuo metu studijuoja kinų universitetuose. Po
ketverių studijų metų studentai įgyja bakalauro laipsnį.
Norint įgyti magistro laipsnį, tenka studijuoti dar 2 ar 3
metus. Doktorantūra paprastai trunka apie 3-5 metus.

Nors daug jaunimo Kinijoje studijuoja universitetuose (2011
metais net 78% iš visų mokyklų lygių baigusių įstojo į universitetus), į geriausius univesitetus vykdoma griežta atranka.
Kartais turi būti regiono gabiausias mokinys, kad būtum priimtas į geriausius universitetus. Konkurencija yra žiauri, ir
kartais maža balo dalelytė gali apspręsti, ar studentas įstojo,
ar ne. Kai kurie unversitetai šalia „Gao kao” dar vykdo papildomą stojamąjį egzaminą, kaip tiesioginį stojimo testą.
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Skyrius 3

Švietimas
STUDENTS MODULE |

Kinai noriai kviečiasi studentus iš užsienio. Šalia ketinimų pasisemti patirties ir apsikeisti
žiniomis, tarptautinis universiteto profilis yra stiprinamas per įvairius studentų programų mainus ir užsienio studentų vizitus.
Dauguma kinų studentų gyvena universitetiniuose miesteliuose. Jie gyvena bendrabuciuose ir dalinasi kambarius su kitais studentais. Kartais net 8 studentai gali gyventi viename kambaryje, nors dažniausiai kambariai yra šešiaviečiai, ar keturviečiai.
Magistrantai gali tikėtis gyventi dviviečiuose kambariuose. Tarptautiniai studentai paprastai negyvena kartu su kinų tautybės studentais.
Kinijoje aukštasis mokslas yra mokamas. Netgi valstybinės mokyklos ima mokestį už
mokslą. Vidurinės klasės šeimoms tai nemažos išlaidos. Vis tiek, vaikų išsilavinimas yra
kiekvienos šeimos prioritetas. Net su didžiausiu pasiaukojimu tiek tėvai, tiek ir seneliai
taupo pinigus savo vaikaičio išsimokslinimui. Išsilavinimas yra laikomas tiesiausiu keliu
į gerovę ir gerą darbą.
Didžiausias tėvų noras, kad vaikai taptų „gydytojais, inžinieriais ar verslininkais”. Šitos
būtų prestižiskiausios specialybės. Viena iš tokio minėtų specialybių statuso priežasčių
būtų tai, kad joms įgyti reikia studijuoti daug metų ir toliau mokintis visą gyvenimą.

Nors tam tikros profesijos kurios daugiau
siejasi su literatūra, kalbomis ar menais
nėra taip aukštai vertinamos kaip medicina,
teisė ar verslininkystė, šiandien jau sulaukia
didesnio palaikymo, ypač jeigu žmogus
turintis tokį išsilavinimą gali neblogai
užsidirbti. Labiausiai tėvai rūpinasi, kad jų
vaikų karjera būtų stabili.
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Kelionės ir turizmas
TOURISTS MODULE |

Europietis keliaudamas į Kiniją susiduria su visai skirtingu pasauliu, bet kuriame
labai draugiški žmonės, švarūs viešbučiai, jokios pavojaus dėl vagysčių. Kinija yra
santykinai saugi šalis turistams. Tai tokia didelė šalis, kad norint pajusti jos dvasią,
reikia keliauti viduje. Turėkite galvoje, kad ne tik užsieniečiai, bet ir milijonai kinų,
neperdedant, taip pat mėgsta keliauti.

Kai kuriais metų periodais -ypač per
nacionalines šventes - pasidarykite išankstines rezervacijas. Pavyzdžiui, pavasario Festivalio metu dauguma kinų
keliauja į savo gimtuosius miestus ir
todėl transporto sistema tampa tokia
apgulta, kai atrodo nebelieka jokios vietos. Šiuolaikiniai miestai, prieš tai buvę
dviratininkų provincijomis, dabar dūsta
nuo mašinų ir transporto grusčių, tampančių įprastu dalyku.

Kelionės lėktuvu
Šiuo metu atsiranda daugiau palyginus pigių vežėjų, kurie gali
jus pervežti iš vieno šalies regiono į kitą. Skrydžiai yra gerai organizuoti ir efektyvūs, ir laiką taupantiems keleiviams, tai bene
paprasčiausias ir geriausias būdas keliauti iš taško A į tašką B.
Bilietai į vietinį transportą yra gan iš anksto išperkami, tad tarptautiniai skrydžiai ir jungtys taip pat kenčia vasaros atostogų periodu ir festivalių susijusių su Kalėdomis, Velykomis ir Padėkos
diena metu.

11
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Kelionės ir turizmas
TOURISTS MODULE |

Kelionės traukiniu
Jeigu turite pakankamai laiko ir esate linkęs
į nuotykius, tuomet traukiniai jums yra tinkamiausia
transporto priemonė keliaujant po Kiniją. Jie yra
punktualūs ir efektyvūs - ypač kai įdiegti nauji greitieji
traukiniai - deja, kurie irgi yra neįtikėtinai perpildyti.
Traukinių bilietai Konijoje tam tikromis dienomis iki
išvykimo yra atiduodami išpardavimui. Tai gali būti
prieš 10 arba 20 dienų. Jums reikia susižinoti, kada bus
išparduodami tokie bilietai. Švenčių metu yra beveik
neįmanoma įsigyti bilieto - žmonės tiesiog gyvena
stotyse kovodami dėl galimybės patekti į traukinį.

12

Miegamuosiuose vagonuose yra
minkšti gultai turtingesniems ir kieti
gultai, kurie nelabai pasiturintys.
Taip pat yra ir minkštasuoliai ir kieti
suolai skirti kitokioms socialinėms
grupėms.
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Kelionės ir turizmas
TOURISTS MODULE |

Kinų valstybinės šventės
Šventė

Data

Išeiginės

Naujieji Metai

Sausio 1d.

3 dienos

Pavasario Festivalis
(Kinų Nauji metai)

Keičiasi pagal mėnulio ciklą

7 dienos

Šventė Qing Ming
(Mirusiųjų pagerbimo
diena)

Dažniausiai balandžio mėnesį, bet data
keičiasi su mėnulio ciklu

3 dienos

Gegužės diena

Gegužės 1d.

3 dienos

Duanwu festivalis

penkta diena penkto mėnesio pagal mėnulio
kalendorių

3 dienos

Rudens vidurio diena

Rugpjūčio 15d. priklausomai nuo mėnulio
kalendoriaus

1 diena

Nacionalinė diena

Spalio 1d.

7 dienos

Organizuodam
iesi kelionę
turėkite omen
y, kad kinai šali
a
švečių dar pasi
ima papildomų
laisvadienių, n
orėdami jas
prailginti - ypa
č per Pavasario
Festivalį ir Nac
ionali
Tuo metu visos nę Dieną.
transporto
priemonės būn
a ypač
perpildytos.
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Dialektai
Kinijoje yra daug skirtingų kalbos dialektų, bet pagrindinės yra kinų mandarinų ir kantono tarmės. Mandarinų tarmė yra plačiai pripažįstama, kaip valstybinės kalbos standartas
rašytinei ir sakytinei formai. Abi minėtos tarmės yra toninės kalbos. Tai reiškia, kad žodžio
reikšmė keisis, priklausomai kokiu tonu jis tariamas, ir dar daugiau- tas pats tonas gali
keisti žodžio reikšmę priklausomai nuo konteksto! Visgi yra labai naudinga žinoti kelis
svarbiausius išsireiškimus kinų klaba, nes dauguma kinų vis dar nekalba angliškai.
Kinų kalba turi tarsi du veidus: sakytinę ir rašytinę formas. Tai reikštų, kad rašytinė forma nėra tiesioginė sakytinės žodžio formos transkripcija (kaip yra vakarietiškoje rašyboje). Norint palengviti kinų kalbos mokymąsi, buvo daug pastangų romanizuoti šią kalbą
(t.y. rašybai naudoti lotynišką abecelę). Taip buvo sugalvota Pinjino sistema, kuri kiniškus garsus leidžia užrašyti lotyniškomis raidėmis, ir kuri yra naudojama Kinijos pradinėse
mokyklose bei palengvina užsieniečiams mokintis kinų kalbą. Nuo tada, kai prasidėjo
kompiuterių era, vartotojai vietoj to, kad keltų sau rūpesčių su kinų hieroglifų kaligrafija,
- tiesiog spausdina žodį pinjinu ir atitinkamas hieroglifas atsiranda kompiuterio ekrane.
Kompiuteris taip pat gali ir skaityti hieroglifus.

Derėjimasis
Derėjimasis Kinijoje yra įprastas reiškinys. Kur bebūtumėte, nepsikuklinkite paklausti, ar
jums negalėtų būti pritaikyta nuolaida. O ypač turistiniuose rajonuose derybos vyksta dar
rimčiau. Galite siūlyti savo pradinę kainą net nuo 10% įvardintos kainos. Jeigu prekeiviai
ar parduotuvėlių savininkai nekalba angliškai, jūs lengvai susibendrausite rodydamas jų
kalkuliatoriuje kiek jūs esate pasiruošęs mokėti. Kaip ir betkurioje kitoje šalyje, žmonės
gali naudoti emocinį šantažą siekdami jus įtikinti prisipirkti daugiau ar sumokėti brangiau.
Galiausiai jus pats apsisprendžiate, kiek pirkinys yra vertas, kad už jį sumokėtumėte ir ar
tikrai jums jo reikia.
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Kinų restoranai dažniausiai pilni bruzdesio ir
triukšmo, nes valgant visi daug bendrauja ir garsiai
kalbasi. Kai kuriuose restoranose yra įrengti atskiri kambariai, skirti žmonių grupėms arba kokių
specialių progų šventimui ir jeigu jūs busite kinų
pakviesti vakarienei, tai greičiausiai vakarienė vyks
viename iš tokių kambarių. Kaip ir bet kurioje kitoje šalyje, ir čia yra visokių kategorijų restoranų,
nuo aukščiausios liukso klasės iki maitinimo salių
prekybos centruose. Atnešamas meniu yra labiau
panašus į storą knygą su ryškiai spalvotais patiekalus iliustruojančiais paveiksliukais. Kai kurie turės meniu su patiekalų aprašymais anglų kalba,
bet daugumoje vietų to nėra ir jums teks tiesiog
nuspėti, ką valgote. Kinų virtuvėja dominuoja mėsos patiekalai. Populiari kliauliena, kaip ir vištiena,
antiena ar žuvis. Jums net gali pirmiau atnešti ir
parodyti gyvą žuvį plastikiniame maišelyje prieš
nunešdami ją į virtuvę, kur bus specialiai jums ruošiama. Jeigu esate vegetaras, tai irgi neliksite alkanas, nes yra didžiulis pasirinkimas ir iš labai gardžių
daržovių patiekalų.
Keliautojams, kurie nebenori ragauti vietinio
maisto, arba nori tiesiog pailsėti nuo šurmulio ir
triukšmingo bendravimo kinų restoranuose, gali
rinktis tarptautinių tinklų restoranus, tokius kaip
Pizza Hut ir McDonaldas. Tačiau net ir šie restoranai adaptavosi pagal vietinų gyventojų skonį, todėl
nesitikėkite gauti to paties skonio gaminių, kaip
esate įpratę namie.

15

Valgymas mieste
Kinų virtuvė yra įmantri ir labai įvairi. Patiekalai iš
skirtingų regionų skiriasi - ir kai kuriuose regijonuose
vieni patiekalai yra puikesni už kitus (kaip pavyzdžiui
Sičuanas arba Guangdong). Ryžiai arba makaronai
yra pagrindinis maisto produktas daugumoje kinų
valgių. Kai kurie patiekalai jau žinomi tarptautiniu
mastu, tokie kaip Pekino antis arba kukulai su mėsa.
Nenustebkite jeigu matysite žmones valgant tokius
dalykus apie kuriuos vakarietis net nepagalvotų pavyzdžiui vištų kojytes arba kiaulės šnipą. Vis dėlto
mitas, kad kinai valgo viską, yra tik mitas.
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Skirtingi papročiai
Keliaujant į bet kurią šalį, galite atrasti dalykų, kuriuos
vietiniai laiko normaliais, bet jums atrodo neįprastai ir
net stebinančiai. Analogiškai jūsų įprastas elgesys gali
netyčia ir įžeisti. Šiuo požiūriu Kinija ne išimtis.
Nors tai priskiriama prie blogų manierų, žmonės žymiai
dažniau spjaudosi gatvėse, negu įprasta Europoje ir jie
žymiai labiau triukšmauja valgydami. Jie taip pat kartais
pučia nosis be nosinių. Viešuosiuose tualetuose popierius nėra teikiamas. Reikia turėti savo. Ir dauguma viešųjų tualetų yra pritupiamos išvietės.
Kinai savo ruožtu galvoja, kad kai kurie Europietiški įpročiai yra gan keistoki, kaip pavyzdžiui: dėtis į kišenę panaudotą nosinę, kramtyti nagus, krapštytis dantis, liesti
burną pirštais - visa tai laikoma labai nehigieniška. Taip
pat venkite grimasų, gestikuliacijos, ypač rodymo pirštu.

Derybos dažniausiai užtrunka ilgai. Turėtumėte
būti ypač kantrus, optimistiškas ir ramus ir
prisiminti, kad kinai nėra įpratę tiesiai pateikti
savo nuomonę. Tradiciškai, jie stengiasi išvengti
konfrontacijos, dar ir dar kartą peržiūri svarstomą
problemą ir galiausiai suranda vienokį ar kitokį
sprendimą.
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Sudarant sandorį, kinų verslininkui svarbiausia yra įvertinti verslo partnerio
kompetencijas. Jau pirmo sustikimo metu būna patikrinamos sutarties
dalyvio žinios tam tikroje srityje. Ir priklausomai nuo verslo partnerio žinių
lygio, jie arba gerbia jį, arba stengiasi išnaudoti tam tikras spragas žiniose
savo naudai.

Visgi išgirdus kinus tariant tokias frazes, kaip:
„galbūt”, „grįšime prie šito klausimo vėliau” arba
„pažiūrėsime” - turėtumėte tai suprasti kaip „ne”.
Žinotina, kad kinų kalboje tiesiog nėra žodžių „ne” ir
„taip” atitikmenų.
Tiek privačiame gyvenime, tiek ir versle kinai vertina
hierarchiją su didžiausia pagarba. Todėl pirmiausia
į derybų patalpą sueina delegacijų vadovai ir jie
veda derybas. Partneriai turėtų pasirūpinti, kad
derybininkų pozicijas atitiktų vienodo rango atstovai.
Kiti komandos nariai turėtų vengti reikšti nuomonę,
kuri skiriasi nuo vadovų išsakytos pozicijos.
Etiketo pažeidimus kinai priimtų kaip pagarbos
trūkumą ir bendradarbiavimo galimybė būtų tiesiog
palaidota. Jeigu norite pradėti verslą su kinais, tai
turite jų atvirai nekritikuoti, nepašiepti ir netraktuoti
partnerio neadekvačiai su jo užimamomis pareigomis
įmonėje.
Punktualumas yra ypač vertinamas - pavėlavimas
į susitikimą būtų priimtas, kaip asmeninis įžeidimas.
Susirinkimas pradedamas šeimininkų komandos
vadovo pasveikinimo kalba. Tuomet kita delegacija
turi atsakyti tuo pačiu. Plepėjimas apie nereikšmingus
dalykus skirtas įtampos nuėmimui ir malonios
atmosferos sukūrimui. Plojimais gali būti palydėtas
kokio nors asmens pristatymas atvykus į imonę. Kita
delegacija turi atsakyti tuo pačiu.
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Norėdami sekmingai pradėti verslą su kinais, turite
pasigaminti sau daug prašmatnių vizitinių kortelių
- kinai labai vertina gražų vizitinių kortelių apipavidalinimą. Vizitinės kortlės turi būti teikiamos ir priimamos abiem rankomis. Nederamas elgesys būtų
įsidėti vizitinę kortelę į kišenę matant kortelės savininkui. Naudingiau būtų pasidėti gautas vizitines korteles ant stalo priešais save (jeigu toks stalas yra) ir
viso susitikimo metų turėti prieš akis priminimą apie
partnerių vardus.
Turėtumėte vengti gestikuliacijos, veido grimasų,
lietimo bei tapšnojimo per petį, kikenimo arba kvatojimosi be jokio pagrindo! Kinai vertina santūrų ir
išlaikytą elgesį. Jie nemėgsta rodymo pirštais - jeigu
norite į ką nors parodyti, darykite tai visa ranka.

Aprangos kodas
Verslo apranga vis dar konservatyvi - tamsios
spalvos kostiumai ir batai, užveržti kaklaraiščiai.
Pagal verslo etiketą moterys turėtų vikėti sukneles, ar kostiumėlius neperdaug virš kelių. Trumpos
suknelės, įmantrūs papuošalai, gilios iškirptės
nepadarys gero įspūdžio. vasaros metu vyrai neprivalo dėvėti kaklaraiščių ir švarkų. Visiškai priimtina tamsios kelnės ir marškiniai su prasegta
apykakle.

Pradėdami verslą su kinais žinokite, kad derybos
tęsis ilgai. Kinai vertina laiką kaip begalybę ir
nuolat kuria ilgalaikius planus. Kai tuo metu
skuboti europiečiai norėtų viską sutvarkyti
greitai. Ir apibrėžiant darbų atlikimo terminus
laike geriau pasilikite kelias savaites rezerve.
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Pasisveikinimai
Pasisveikinimai ir atsisveikinimai turėtų būti inicijuojami iš kinų partnerio pusės. Vakarietiškas rankos paspaudimas dažniausiai yra priimtinas. Visgi,
kai kurie tai gali palaikyti netaktu, nes pagal kinų
tradicijas užtenka tiesiog linktelėjimo. Bučinys
i skruostą būtų per daug intimu - ypač pirmo susitikimo metu. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį
į priimtus kreipimosi būdus, kai bendraujate su
savo pašnekovu. Kinijoje visada pirmiau sakoma
pavardė, tada vardas, o jeigu kas turi dar ir mokslinį laipsnį, jis turi būti įvardintas po pavardės.
Pagarbos ženklan į įmonės vadovą kreipiamasi
„Pirmininke...” . Ir prašome prisiminti, kad kinai
vengia familiarumo su savo verslo partneriais.

Dovanų teikimas
Verslo ir socialinių ryšių palaikymui svarbią vietą užima tradicinės dovanos. Kinai teikia dovanas
ir patys tikisi, kad kiti elgsis taip pat. Dovana turi būti gražiai įpakuota. Geriausia rinktis
auksinės ir raudonos, arba sidabrinės ir rausvos spalvos įpakavimą. Atsargiai su juodai baltais
daiktais, kadangi šios spalvos Kinijoje simbolizuoja gedulą. Kinai yra pragmatiški ir atsispindi
jų požiūryje į dovanas. Tinkama verso dovana gali būti elegantiškas korporotyvinis suvenyras,
rankdarbis iš jūsų šalies, ar elegantiškas įrneginys ant darbo stalo. Dovana netuėtų būti nei per
pigi, nes tai pademonstruotų pagarbos stoką, nei per brangi, nes tuomet sukeltų susirūpinimą
dėl neadekvačios jų dovanos vertės. Kai kurie skaičiai turi specifinę prasmę. Skaičius „4” yra
draužiamas - jis asocijuojasi su žodžiu „mirtis”. Skaičius „8” labai priimtinas, nes primena žodį
reiškiantį klestėjimą ir vystymąsi.

19

CKH
I NI NI JA
A -- Ttha i n, gksą To
s v aKrnbouwž iBneofo
t i rper Yo
i e šu ke
G ol i a u j a n t

Chapter54
Skyrius

Verslo pasaulis
BUSINESS MODULE |

Olimpinės žaidynės Pekine prasidėjo aštunto mėnesio, aštuntą dieną, aštuntą valandą, 2008-tais metais.
Skaičius „9” atspindi ilgalaikius santykius.
Apsilankymo namuose metu ypatingai vertinamas
jūsų dovanos įteikimas šeimininko žmonai. Saldainių
dėžutė, ar gero konjako butelys tiktų geriausiai.
Dovanos nėra išvyniojamos matant pačiam dovanotojui. Pagal vieną tokią nusistovėjusią tradiciją, jūs
turite apsimesti, kad atsisakote priimti dovaną. Kita
šalis turi primygtinai siūlyti dovaną. Tuomet, kai jau
nusileidžiate ir priimate dovaną, turite tiesiog ‘tirpti’ iš dėkingumo. Dovanos laikomos abiem rankomis,
tiek teikiant, tiek ir priimant jas.
Kai kurio tipo dovanos yra uždraustos. Nepriimtina
dovanoti laikrodžius (jie skamba taip, lyg nuteistų ką
nors myriop), skėtį (kas simbolizuotų išsiskyrimą), žalia kepurė simbolizuoja apgautą vyrą. Peiliai irgi nebūtų tinkama dovana.

Verslo pietūs
Asmeninių ryšių užmezgimas yra dar svarbesnis nei
oficialūs susitikimai darbo aplinkoje. Gebėjimas pelnyti
kinų partnerio pasitikėjimą leidžiant laiką kartu, tai jau
yra raktas į sėkmę. Formalios ir neformalios vakarienės,
tai būdas užmegzti ryšius, todėl būsite dažnai kviečiamas
vakarienei. Susidomėjimo Kinija rodymas, nebūnant
kritiškam, yra labai vertinamas ir priimamas kaip
draugiškumo ženklas.
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Kvietimai į vakarinius banketus taip pat yra svarbi
asmeninių ryšių palaikymo dalis. Kinas tikisi, kad jau
prie durų jį pasitiks šeiminikas ir atitinkamai pagal
užimamas pareigas kompanijoje jis bus palydėtas
ir pasodintas už stalo. Garbingiausia vieta skirta
šeimininkui arba aukščiausio rango svečiui yra rezervuojama centre, veidu į rytus arba į duris. Kitų susidonimas priklauso nuo užimamų pareigų ir kuo
aukštesnis statusas, tuo arčiau žmogus sėdi prie
garbingosios vietos. (kai pokylį organizuoja šeima,
tai garbingiausia vieta skiriama aukščiausią rangą
turinčiam svečiui, o namų šeimininkas renkasi pačią
kukliausią vietą.)
Jeigu naudojami apvalūs stalai, tai garbingiausia
vieta yra veidu į duris. Tuomet garbingiausiai vietai
iš kairės bus sodinami antras, ketvirtas, šeštas ir t.t.
pagal svarbumą svečiai ir iš dešinės atitinkamai sėdės
tračias, penktas, septintas ir t.t. , kol visi susijungs už
bendro stalo.

Meniu bus parinktas už jus, arba jau bus suderintas iš anksto ir jūs neturėtumėte tikėtis savo
patiekalų pasirinkimo ir net nebūtinai būsite paklaustas, ar jums patinka tie patiekalai.
Patiekalų ant stalo turėtų būti gausiai - apie 20. Tokiu būdu yra parodomas šeimininko svetingumas ir pagarba visiems pakviestiesiems. Šeimininkas pradeda puotą įdėdamas geriausio patiekalo gabaliuką į garbingiausio svečio lėkštę. Geras svečio tonas yra paragavimas
nors po truputį visų patiekalų ir palikimas šiek tiek likučių lėkštėje, taip parodant, kad jūs
jau prisivalgėte pakankamai. Dėmesio! Kinai gan įtariai vertina negerenčius alkoholio. Toks
testas paprastai vyksta į valgių pabaigą. Valgymas dažniausiai pasibaigia tostų serija. Jums
būtinai reikia pakelti tostą į šeiminiką (privalomas mandagumo gestas), bet taip pat gali tekti
sveikinti ir daugiau žmonių. Iš jūsų tikėsis, kad po kiekvieno tosto išgersite stikliuką išvien iki
dugno ir dažniausiai tik pastačius tuščią stikliuką, jis vėl bus pripildytas iš naujo.
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Valgymo lazdelėmis
etiketas
Su rytietiškų patiekalų restoranų plėtra vis dažniau ir
Europoje pamatysime valgant lazdelėmis. Kinijoje valgymo lazdelėmis kultūra ir etiketas formavosi per amžius, todėl yra labai svarbu išmanyti kai kuriuos reikalavimus, kad netyčia nerodytumėte klaidingų signalų,
ar neįžeistumėte ko nors.
Blogas ženklas būtų jeigu stuksentumėte lazdelėmis į indelio kraštą; vienu metu elgetos tokiu būdu
keldavo triukšmą norėdami į save atkreipti dėmesį.
Nemandagu su lazdelėmis atsignybinėti maistą. Bet
kas, ką sunku įveikti lazdelėmis, tradiciškai yra valgoma
su šaukštu. Taip pat blogomis manieromis yra laikoma,
jeigu paliekate lazdeles inde atsuktas į ką nors sėdintį
prie stalo. Neturėtumėte lazdelių vertikaliai įsmeigti
į ryžių dubenį, nes tai asocijuojasi su smilkalų aukojimo ritualu simbolizuojančiu mirties „maitinimą”, ar
apskritai pačią mirtį. Neteisingas lazdelių naudojimas
mestų šešėlį ant tokio vaiko tėvų, kurie atsako už savo
vaikų auklėjimą. Tradiciškai kiekvienas naudojasi savo
lazdelėmis paimdamas maistą į savo dubenėlį iš patiekto lėkštėje, arba perduodamas maistą iš patiekalo lėkštės į vyresnio, ar svečio dubenėlį. Šiandieną jau
yra naudojamos „bendram naudojimui” patarnavimo
lazdelės. Jos naudojamos dedantis sau maistą tiesiai
iš paserviruotos lėkštės; ir paliekamos toje lėkštėje po
kiekvieno apsitarnavimo.
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Taip pat yra priimta, kad susėdus prie stalo
pirmiausiai leidžiama vyresniems pasirikti
savo lazdeles, o po to jau visiems kitiems.
Taipogi lazdelės neturėtų būti naudojamos
aukštyn kojom; dar priimtinas būtų toks
„apsuktų” lazdelių naudojimas, jeigu norite
išmaišyti patiekalą, arba perdėti jį į kitą
lėkštę (jeigu žmogus neketina jo valgyti).
Šis metodas naudojamas tik tuomet, jeigu
nėra padėta bendro naudojimo lazdelių.
Neturėtumėte „kapstytis” ar „ieškoti” kažko
ypatingo savo maisto porcijoje. Tai kartais
vadinama „kapavietės sau kasimu” ar „kapo
kasimu” ir laikoma labai žemu lygiu.
Sudėtos lazdelės virš dubenėlio reiškia, kad
„jau baigiau valgyti”. Sudėtos lazdelės prie
dubenėlio šono, ar ant lazdelių stovelio
reiškia, kad darote pertraukėlę ir netrukus
tęsite valgymą toliau.
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Antspaudai
Vakaruose antspaudai naudojami ant svarbių dokumentų ir laiškų. Antspaudas nurodo laiško siuntėją.
Kartais jis gali nurodyti ir siuntėjo statusą. Kartais jis
gali nurodyti siuntėjo profesiją. Kinijoje yra išlaikyta
savita antspaudo, vadinamo „chop”, versija ir jis naudojamas ant teisiškai patvirtintų verslo dokumentų.
Įmonės antspaudas turi būti registruotas „Pramonės
ir Komercijos Administracijoje” bei patvirtintas
Valstybinio Saugumo komitete. Įmonė gali turėti kelis
antspaudus, priklausomai nuo verslo veiklos specifikos ir pačios organizacijos dydžio. Skirtingi antspaudai gali būti skirti sutartims, arba finansiniams dokumentams. Tik specialiai įgalioti asmenys gali naudotis
antspaudais. Gali būti ir pavizavimo priemonė pačios
įmonės viduje.

Mažesnės įstaigos gali ir nenaudoti antspaudo taip
plačiai, kaip didelės kompanijos. Vakarietiškos
kompanijos turėtų žinoti, kad kinų kolegos, kurie nesusipažinę su skirtingomis verslo praktikomis, gali paprašyti tiek antspaudo, tiek ir įspaudo
(plombos) ant dokumentų.
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PA R T N E R S
Mescomp Technologies SA
Aleje Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
Poland
www.tech.mescomp.pl
University of Antwerp Management School
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerp
Belgium
www.uams.be
International Certificate Conference e.V.
Berner Heerweg 183
22159 Hamburg
Germany
www.icc-languages.eu
Fondazione Italia Cina
Palazzo Clerici – Via Clerici 5
20121 MILANO
Italy
www.italychina.org
Soros International House
Konstitucijos ave 23A
08105 Vilnius
Lithuania
www.sih.lt
EduActive
Pileckiego 104/149
02-781 Warsaw
Poland
www.eduactive.pl
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