Etiopia ኢትዮጵያ
Etiopczycy ሀበሻ
* posiadają własny kalendarz gdzie jest
trzynaście miesięcy, a nowy rok zaczyna się
11 września
* to ponad 80 grup etnicznych i tyleż
języków

* to najstarsze, najsilniejsze politycznie i
obecnie najprężniej rozwijające się państwo
w Rogu Afryki
* jego legendarny założyciel Menelik I był
synem Króla Salomona i Królowej Saby
* Królestwo Aksum, kolebka państwowości
etiopskiej, przyjęło chrześcijaństwo już w
IV wieku – jako drugie państwo na świecie
* ostatnim władcą Cesarstwa Etiopskiego
był charyzmatyczny cesarz Hajle Syllasje I
– Bóg rastafarian
* atrakcyjna gospodarczo dla Polski – wiele
firm zainteresowanych jest inwestycjami w
Etiopii
* Róg Afryki to obszar heterogeniczny,
strategiczny, newralgiczny i dynamiczny

* mieszkający na północy Amharowie i
Tygrajczycy kultywują stare etiopskie
tradycje
* posługują się własnym pismem, które
było używane już w III wieku do zapisu
starożytnego języka gyyz
* chrześcijańskie piśmiennictwo gyyz
stanowi
najważniejszy
wyznacznik
cywilizacji etiopskiej
* stolica Addis Abeba (Nowy Kwiat)
założona została przez cesarza Menelika II
w 1886 roku i stała się stolicą Afryki
* jest siedzibą ważnych organizacji – Unii
Afrykańskiej i Komisji Gospodarczej
Narodów Zjednoczonych ds Afryki
* ludy żyjące w południowej Etiopii tworzą
niezwykle barwny i ciekawy ‘kulturowy
tygiel’

* Etiopczycy mieszkający w Polsce są
zrzeszeni w stowarzyszeniu SELAM –
organizującym różne wydarzenia kulturalne

Amharski አማርኛ
* to język ludu Amhara i lingua franca całej
Etiopii
* jest językiem semickim posiadającym
własne pismo
* ma największy zasięg spośród wszystkich
języków używanych w Etiopii także
międzynarodowy
* audycje i serwisy informacyjne w języku
amharskim nadawane są przez największe
rozgłośnie radiowe (BBC, China Radio
International, Deutsche Welle, Voice of
America) dzięki czemu język ten obecny
jest w wielu zakątkach świata

Na studiach etiopistycznych
Warto wiedzieć ...
* absolwenci afrykanistyki znajdują
zatrudnienie w instytucjach kultury,
organizacjach pozarządowych, fundacjach,
Ministerstwie
Spraw
Zagranicznych,
firmach
prowadzących
współpracę
gospodarczą
z
państwami
Afryki
Subsaharyjskiej
* studenci afrykanistyki oprócz nauki
języka amharskiego mają w planie studiów
naukę drugiego języka afrykańskiego
(arabski lub suahili)
* jeśli ciekawi Cię, jakie zajęcia odbywają
sie na poszczególnych latach studiów
afrykanistycznych wejdź na naszą stronę:
http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/studia
i kliknij w link do programu studiów
afrykanistycznych I stopnia

* poznasz język amharski, gyyz oraz
kulturę Etiopii
* rozszerzysz swoją wiedzę o zagadnienia
afrykanistyczne
z
zakresu
historii,
literatury, religii i sztuki Afryki
* nauczysz się wzorców postępowań
obowiązujących w Afryce wschodniej
* z uwagi na obecność w Katedrze lektora z
Etiopii 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
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