Giới thiệu Ebook nghiên cứu Nhật Bản
Nhật Bản là một quốc gia hải đảo ở vùng Đông Á. Tọa lạc trên Thái Bình
Dương, nước này nằm bên rìa phía đông của Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông,
Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và vùng Viễn Đông Nga, trải dài từ Biển
Okhotsk ở phía bắc xuống Biển Hoa Đông và đảo Đài Loan ở phía nam.
Về điều kiện tự nhiên, thì Nhật Bản là một quần đảo trên 3000 đảo phía
ngoài lục địa châu Á
Diện tích là: 377.834km²
Dân số 1268 triệu người
Thủ đô Tokyo
Các thành phố chính: Osaka, Nagôya, Sappôrô, Kôbe
Tôn giáo chủ yếu đạo Phật .
Nhật Bản thuộc vùng ôn đới với 4 mùa rõ rệt, Nhật Bản tự hào là một đảo
quốc với thiên nhiên tuyệt đẹp được đánh giá là 1 trong 10 nước đẹp nhất thế
giới. Mùa xuân vào tháng 4 với hoa Sakura nở rộ làm ngây ngất lòng người,
mùa thu với bức tranh đổi màu của lá –Momiji, mùa đông với thiên nhiên tươi
đẹp. Với truyền thống văn hóa lâu năm, Nhật Bản ngày càng thu hút nhiều du
học sinh đến học tập và làm việc.
Nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát
triển đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ trong khi đó dân số Nhật Bản là một nước có
dân số già, nguồn tài nguyên khan hiếm vậy tại sao Nhật Bản lại có một nền
kinh tế vững mạnh như vậy?
Để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về đất nước kì diệu này, Trung
tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN hân hạnh giới thiệu một số ebook mới chủ
đề Nghiên cứu Nhật Bản.
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