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日本のいま 
－ネットで音楽や動画を楽しむ－ 

携帯音楽プレーヤーが世界中で人気です。このプレーヤーにどうやって音楽を取り込むかというと、音楽 CD のデータを変

換させてインプットする方法が一般的ですが、 近はネット上で音楽を購入、ダウンロードした音楽を聴いている人も増えて

きました。このような方法でのデジタル音楽の売り上げは、昨年の世界中の音楽販売全体の 15％を占め、更に急成長を続けて

います。 
オンラインで音楽を購入することが簡単にできるようになったのは、ブロードバンド（光ファイバーなどによる高速・大容

量インターネット接続）が普及したからです。日本ではブロードバンド世帯普及率が昨年 50％を超え、音楽などの音声データ

はもとより、動画共有サイトで世界中からアップロードされた動画を楽しむ人も増えています。観そびれたテレビ番組も次の

日には誰かがこのような動画共有サイトにアップロードしていて、それを無料で自由に観ることができるなんてとても便利で

ありがたい時代になったものですが、一方で著作権侵害の問題があり、その保護が課題となっています。 
 

Nhật Bản ngày nay 

Thú vui thưởng thức âm nhạc và hình ảnh từ trên mạng 

Hiện nay thế giới đang ưa chuộng loại điện thoại di động kiêm máy nghe nhạc. Phương pháp thông thường để đưa âm nhạc vào điện thoại là 

thông qua một thiết bị để nạp âm nhạc từ đĩa CD vào điện thoại. Gần đây, số người tải âm nhạc từ trên mạng xuống điện thoại di động đang 

tăng lên. Chỉ riêng trong năm ngoái, lĩnh vực kinh doanh này chiếm tới 15 phần trăm tổng doanh thu trong ngành kinh doanh âm nhac.  Hình 

thức kinh doanh âm nhạc kỹ thuật số này hiện đang phát triển mạnh 

Sở dỹ ta có thể dễ dàng tải âm nhạc trên mạng xuống như vậy là nhờ có hệ thống băng thông rộng (hệ thống cáp quang có tốc độ truyền tải 

lớn và nhanh nối mạng internet) đang ngày càng phổ biến. Hiện nay việc sử dụng hệ thống cáp quang này tại các gia đình ở Nhật Bản đã lên 

tới trên 50 phần trăm. Nhưng ngoài việc tải âm nhạc xuống để nghe thì hiện nhiều người còn thích xem những hình ảnh do mọi người trên thế 

giới tải lên mạng. Ví dụ như hôm nay ta không xem được chương trình truyền hình ưa thích, thì hôm sau ta có thể xem được chương trình này 

do người nào đó tải lên mạng mà không phải mất tiền. Quả thật là thời buổi hiện nay tiện lợi biết bao. Tuy nhiên việc làm này là vịêc vi phạm 

quyền tác giả, và làm nảy sinh vấn đề phải bảo vệ quyền tác giả.  

 
 
 

ことばの歳時記 
－そよそよ－ 

 皆さんは、風の音を聞いたことがありますか？ 荒れ狂った台風の時には、風は「ビュービュー」と音を立てます。また、

寒い冬の日に吹く風は「ピューピュー」と音を立てます。このような声や音をまねた擬音語とは違って、擬態語には、その音

からイメージされる状態やようすが少なくありません。例えば、風がやさしくほほをなでるように吹くようすを「そよそよ」

と表現しますが、実際にそのような音がしなくても、多くの人が共通して認識できる表現ではないでしょうか。一方、 近若

者の間で使われる擬態語は、表現者の感性によるものが多いという傾向があります。例えば驚きのようすを表現した｢ガーン｣

などは、独特ですが、感性の近い仲間同士であれば通じるので会話に支障はないそうです。擬態語だけに限らず若者は「ムカ

つく」「イタい」「サムい」といった、感覚にかかわる表現を好みます。研修生・技能実習生の皆さんも、これらのことばを

どこかで聞いたことがあるかもしれません。 
Từ ngữ văn học 

- soyo soyo – 

Các bạn chắc ai cũng đã từng nghe thấy tiếng gió thổi rồi chứ? Khi có bão, tiếng gió thổi mạnh nghe “ hyu-hyu” hoặc vào 
những ngày mùa đông rét mướt, tiếng gió thổi nghe “byu- byu”. Những âm thanh này được gọi là “từ tượng thanh”. Nhưng khác 
với những “từ tượng thanh”, những từ miêu tả âm thanh không dựa trên những âm thanh hoặc hình ảnh của sự việc.Ví dụ như 
khi muốn miêu tả cảm giác làn gió nhè nhè mơn man trên má, tiếng Nhật có từ “soyo soyo”. Trên thực tế, không có tiếng gió 
thổi nào giống như vậy cả, nhưng phần lớn, khi nghe thấy từ “soyo soyo” thì ai cũng đều hiểu ngay cảm giác mơn man mà từ 
này muốn diễn tả. Ngày nay, trong giới trẻ có xu hướng sử dụng những từ miêu tả biểu hiện cảm tính của người nói. Ví dụ khi 
muốn tả cảm giác ngạc nhiên, thì giới trẻ dùng từ “Ga...n” , một từ khá lạ lẫm. Tuy nhiên giữa những người bạn thân với nhau, 
cách dùng từ như vậy cũng không có vấn đề gì, nếu hai bên hiểu được nhau. Không những chỉ sử dụng những từ ngữ mang 
tính chất mô tả, thanh niên ngày nay còn thích sử dụng những từ ngữ liên quan tới các giác quan. Chắc hẳn các bạn tu nghiệp 
sinh, thực tập sinh cũng đã có dịp nghe thấy những từ ngữ kiểu này ở đâu đó rồi, có phải không ?    

 
 




