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Thân thiện với môi trường,
nông nghiệp thông minh được quan tâm

Dự kiến sẽ gia nhập vào làng du lịch nghỉ mát nghệ 
thuật gốm sứ huyện Gijang-gun, trường quay phim 
Busan sẽ được thiết kế vào nửa đầu năm nay, khởi công 
vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2023. 66 tỷ won 
đã bán trường quay phim Namyangju hiện tại, được 
đầu tư vào trường quay phim Busan, một cơ sở quay 
phim tổng hợp với quy mô lớn nhất ở trong nước, với 3 
khu quay phim và cơ sở hỗ trợ video, cơ sở hỗ trợ sản 
xuất, cơ sở nghệ thuật và trường quay ngoài trời.

 Có thể quay phim 3D bằng cách sử dụng thực tế ảo và dự kiến sẽ tạo một bước tiến mới trong ngành công nghiệp điện ảnh của nước ta. Huyện Gijang-gun gần đây đã ký một thỏa 
thuận thay đổi với Ủy ban xúc tiến phim ảnh và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về việc miễn phí sử dụng trường quay Busan, mà Ủy ban xúc tiến phim ảnh vốn phải chi trả, đồng 
thời nếu Ủy ban xúc tiến phim ảnh muốn thu mua đất dự án thì huyện Gijang sẽ tiến hành theo như vậy. Để tạo điều kiện cho việc xây dựng trường quay phim được suôn sẻ, thì đây 
là kết quả của việc huyện Gijang-gun chấp nhận hoàn toàn, một phần yêu cầu của giới điện ảnh.

Trung tâm kĩ thuật nông nghiệp huyện Gijang-gun tiến hành giáo dục và đào tạo nông 
dân, những người sẽ dẫn dắt tương lai cho đến ngày 17 tháng 1. Lần đào tạo này sẽ dạy 
định hướng ngành công nghiệp lương thực trong tương lai, kĩ thuật sản xuất lúa gạo 
chất lượng cao, hiểu biết về nông nghiệp thông minh và cuộc gặp gỡ giữa nông nghiệp 
đô thị và nhân văn học v.v. Trung tâm kĩ thuật nông nghiệp huyện Gijang-gun đã tuyển 
chọn giảng viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này, đồng thời còn 
chuẩn bị chương trình giúp đỡ thiết thực cho các nông dân kinh doanh nông trại.

Lắp đặt 100 camera quan sát 
phòng chống tội phạm ở huyện Gijang-gun

Vì sự an toàn của cư dân và phòng chống tội phạm, nên huyện Gijang-gun, Sở cảnh sát 
Busan Gijang và Tổng công ty đô thị Busan đã ký một thỏa thuận về sự đồng hiệp lực của 
ba cơ quan. Nội dung chính của thỏa thuận là lắp đặt 100 camera quan sát để phòng 
chống các loại tội phạm và tai nạn xảy ra ở khu vực huyện Gijang-gun, nơi chiếm diện 
tích lớn nhất ở Busan.
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Kỳ nghỉ đông! Hãy trải qua vui vẻ ở đây

Thưởng thức một tách trà ấm nhàn hạ tại quán cà phê phòng trưng bày

Thế giới khoa học bí ẩn, Bảo tàng khoa học quốc gia Busan
Bảo tàng Khoa học Quốc gia Busan có hơn 90% trong số 200 triển lãm là hình thức trải nghiệm, nên rất được 
trẻ em cũng như người lớn yêu thích. Để kỷ niệm 50 năm, ngày nhân loại hạ cánh xuống mặt trăng, nên triển 
lãm đặc biệt, 'Thử thách đến không trung' được tổ chức, nơi có thể xem trải nghiệm không trọng lực, trồng 
trọt trong không trung và các cơ sở sản xuất năng lượng v.v. Triển lãm đặc biệt này sẽ được tổ chức cho đến 
ngày 1 tháng 3 và phí vào cửa là 5.000 won cho người lớn, 4.000 won cho thanh thiếu niên và 2.000 won cho 
trẻ em.

Gần gũi với bảo tàng!, Bảo tàng Jeonggwan
Viện bảo tàng Jeonggwan có vận hành chương trình giáo dục “gia đình chúng ta đến chơi viện bảo tàng” dành cho gia đình có trẻ em cùng tham gia, đến ngày 16 tháng 1. Giáo dục 
lần này được chia thành hai chương trình dành cho trẻ em từ 6~7 tuổi và học sinh tiểu học lớp 1~3. Trong chương trình dành cho trẻ em từ 6 ~ 7 tuổi, thì có thể trải nghiệm công 
nghệ chế tạo Ngôi nhà thời Tam Quốc bằng nhiều vật liệu khác nhau và có thể xem các đồ đất nung có hình dạng giống như nhà và nhà ở của gia đình Thời kỳ Tam Quốc. Còn chương 
trình dành cho học sinh tiểu học, là tìm hiểu về ý nghĩa của động vật năm nay là năm “con chuột” và liên quan đến tuổi chuột, ngoài ra còn được chính tay tạo ra một thú bông chuột 
trắng và dùng rêu thiên nhiên, đất và đá để trang trí, đã được chuẩn bị sẵn.

Ở số lần này, người dân Gijang giới thiệu quán cà phê phòng trưng bày của huyện Gijang-gun. Là nơi ngay cả khi bạn không biết rõ về nghệ thuật, bạn vẫn có thể thoải mái vừa 
uống một tách trà, vừa thưởng thức tác phẩm mỹ thuật, hãy tranh thủ thời gian đi xem thử.
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Gallery Haerang

Lĩnh vực triển lãm: đồ gốm

Địa điểm: 102-80, Byeongsan 1-gil, Jeonggwan-eup

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 22, Jeonggwandeoksan 2-gil, Jeonggwan-eup

Điện thoại: 728-8830

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 7-20, Midong-gil, Cheolma-myeon

Điện thoại: 781-5337

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 513, Cheolma-ro, Cheolma-myeon

Điện thoại: 010-2302-7078

Lĩnh vực triển lãm: Đồ gốm

Địa điểm: 13, Anpyeong-ro 11beonna-gil, Cheolma-myeon

Điện thoại: 722-8692

Bàn tay suy nghĩ

Gallery diễn thử

Popas Cafe Gallery

Cafe knock knock

Gallery Lee

Cửa hàng trà Phổ nhĩ Đồng hành

Songha Gallery Cafe

Gallery Cafe Joy

美造陶艺

Lĩnh vực triển lãm: tổng hợp

Địa điểm: 17, Daeryong 1-gil, Jangan-eup

Lĩnh vực triển lãm: hội họa, điêu khắc, Gốm sứ

Địa điểm: 821-12, Kiryong-ri, Jangan-eup

Điện thoại: 010-4542-4364

Lĩnh vực triển lãm: đồ gốm

Địa điểm: 40-1, Kiryong-gil, Jangan-eup

Điện thoại: 704-4510

Lĩnh vực triển lãm: hội họa, công nghệ sơn mài

Địa điểm: 163, Haetgi-ro, Jangan-eup

Điện thoại: 010-2998-0719

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 7, Samsung 3-gil, Ilgwang-myeon

Điện thoại: 636-7707

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 32 Muyang-ro, Gijang-eup

Điện thoại: 611-4111

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 504, Gijanghaean-ro, Gijang-eup

Điện thoại: 010-7118-8402

Lĩnh vực triển lãm: hội họa

Địa điểm: 15, Samsung 1-gil, Ilgwang-myeon

Điện thoại: 723-3520

Cafe không người Yaya làng Daeryong 

Gallery M

Gốm sứ Mijo

Inhwa Gallery Cafe 

Buuc

Gallery Haerang 

Jaewoo Gallery

Yeonhwa192

Lĩnh vực triển lãm: tổng hợp (thay đổi hàng tháng)

Địa điểm: 91, Guyeonbanggok-ro, Jeonggwan-eup

Lĩnh vực triển lãm: Gốm sứ, hội họa

Địa điểm: 461, Chaseong-ro, Gijang-eup

Điện thoại: 010-3704-1681

Lĩnh vực triển lãm: hội họa, xếp giấy

Địa điểm: 12-8, Chaseongseo-ro 101beon-gil, Gijang-eup

Điện thoại: 010-9992-7306


