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ČÍNA, země s civilizací trvající přes pět tisíc let, je pro většinu Evropanů
tajuplným světem. Veřejné mínění současné společnosti má sklon přiklánět se
k názoru, že Čína je zlo, v menší míře že Čína je báječná, skutečnost je však
někde mezi tímto jinem a jangem. Rychlý pokrok Číny v posledních 30 letech je
neuvěřitelný a to nutí klást si otázky, jak je to možné, ale i zda je to udržitelné.
K navazování komunikace je potřebné pochopení a porozumění jiného chápání,
jiných hodnot, jiného způsobu myšlení. Publikace má za cíl co nejvěcnějsí popis,
ale i snahu o vysvětlení čínské současnosti a porovnání s naší euroamerických
civilizací, neboť Čína se stává celosvětovým ekonomickým hegemonem.
V publikaci je uvedena především široká paleta geografických, kulturních,
přírodních i dalších atraktivit, jde zejména o památky UNESCO, architekturu,
urbanistický rozvoj, dopravní infrastrukturu, otázky životního prostředí, aktuální
vývoj ekonomiky a společnosti, cestovního ruch, životní prostředí i politickou
problematiku (vč. Tibetu). Hovoří se zde také o tradiční čínské medicíně, tchai-či
a feng-šuej. Publikace je zajímavá i pro ekonomy a podnikatele, neboť sleduje
investiční možnosti, ale i vývojové trendy a globální vazby ČR, Evropy a světa.

