Nigeria

* najludniejsze i najbardziej zróżnicowane
pod względem kulturowym i etnicznym
państwo Afryki.
* potentat w produkcji ropy naftowej,
dwudziesta największa gospodarka na
świecie, najprężniej rozwijająca się
gospodarka
Afryki
i
jeden
z
najważniejszych partnerów gospodarczych
Polski na kontynencie afrykańskim
* mieszka tu ponad 400 różnych grup
etnicznych, z których każda posługuje się
własnym językiem
* trzy największe grupy to: Hausańczycy,
Ibowie i Jorubowie (ich języki mają status
języków narodowych)
 Aby obejrzeć reklamę telewizyjną w
dwóch różnych językach nigeryjskich,
kliknij na poniższe linki:
https://www.youtube.com/watch?v=uGhu3jDKjyk
https://www.youtube.com/watch?v=BOZZrluxEZE

Hausa

Na studiach hausanistycznych

* to nazwa języka, którym posługuje się
około 50 milionów ludzi zamieszkujących
Nigerię północną i południowy Niger

* poznasz język i kulturę Hausa

* hausa używany jest jako lingua franca w
wielu krajach Afryki Zachodniej (Benin,
Ghana, Kamerun, Niger, Nigeria, Sudan,
Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej)
* ma największy zasięg i najwięcej
użytkowników spośród wszystkich języków
używanych w Nigerii
* ze względu na znaczącą rolę
komunikacyjną tego języka, największe
rozgłośnie radiowe (BBC, China Radio
International, Deutsche Welle, Voice of
America) nadają swoje audycje i serwisy
informacyjne w hausa
* coraz większą rolę w rozpowszechnianiu
języka hausa odgrywa północnonigeryjski
przemysł filmowy (tzw. Kanywood), który
dostarcza na rynek ok. 500 nowych filmów
hausańskich rocznie
 Aby obejrzeć hausański film i
wysłuchać wiadomości radiowych w
hausa kliknij na poniższe linki:
https://www.youtube.com/watch?v=ikWCdPYoRd
http://www.dw.com/ha/batutuwa/labarai/s-11605
(po wejściu na stronę kliknij na „shirin safe”)

* rozszerzysz swoją wiedzę o zagadnienia
afrykanistyczne
z
zakresu
historii,
literatury, religii i sztuki Afryki
* nauczysz się wzorców postępowań
obowiązujących w Afryce Zachodniej
* dzięki umowie bilateralnej pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a Bayero
University Kano podpisanej w roku 2015
możesz odbyć semestr studiów w Nigerii
lub wyjechać tam na wakacyjny kurs
językowy
* z uwagi na obecność w Katedrze
doktorantów z Nigerii masz możliwość
ciągłej konfrontacji swoich umiejętności
językowych z native speakerem
* możesz włączyć się w przygotowanie
wydarzeń cyklicznych mających miejsce w
Katedrze takich jak Dni Afryki na UW
oraz wziąć udział w wakacyjnych
wyjazdach do Afryki organizowanych
przez studentów Katedry
* dzięki współpracy Katedry z wieloma
fundacjami i instytucjami kultury możesz
współtworzyć wiele wydarzeń kulturalnych,
takich jak AfryKamera czy Noc Muzeów

Poznaj Hausańczyków:

Czy wiesz, że:

* język hausa i religia muzułmańska są
wyznacznikami tożsamości dzisiejszych
Hausańczyków

* w północnonigeryjskim mieście Kano –
nieformalnej
stolicy
Hausańczyków
znajdują się najstarsze w Afryce doły
farbiarskie

* Hausańczycy od wieków zajmowali się
handlem i przemieszczali się po całej
Afryce Zachodniej rozpowszechniając swój
język i kulturę
* duże wspólnoty Hausańczyków zwane
zango żyją obecnie w Arabii Saudyjskiej,
Egipcie, Ghanie i Sudanie
* najstarsze hausańskie miasta-państwa
powstały ponad 1000 lat temu, a według
legendy ich założycielami byli potomkowie
Bajadżiddy – księcia Bagdadu
*
miastami
hausańskimi
zarządzali
emirowie, z których każdy miał własną
armię, administrację i dwór
* dzisiejsze północnonigeryskie miasta to
mieszanka wielowiekowych tradycji i
nowoczesności;
w
Kano
wokół
tradycyjnego pałacu emira w zawrotnym
tempie powstają nowe drogi, szkoły i
dzielnice

* w latach 60. i 70. XX w. w Kano
budowano kilkunastometrowe piramidy z
worków
wypełnionych
orzeszkami
ziemnymi

