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Prerequisits

Per a fer un seguiment adient de l'assignatura, no és necessari haver cursat estudis d'Antropologia, però sí és
recomanable haver realitzat les assignatures Introducció a l'Antropologia Social i Cultural, i Societat de l'Àsia
Oriental, tot havent assimilat els utillatges propis de les Ciències Socials. Per a aquest fi, es recomana revisar
els continguts teòrics i metodològics apresos a aquestes matèries. És convenient haver cursat amb
aprofitament també Gènere i Societat de l'Àsia Oriental, Literatura Moderna i Contemporània de l'AO, i Art i
Cultura Popular de l'AO.

D'altra banda, atès que la majoria de les lectures seran en anglès, és necessari un nivell mínim de comprensió
lectora d'aquest idioma per a un bon seguiment tant de les lectures obligatòries com de les complementàries.

Com a assignatura de la menció Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental, aquesta assignatura es complementa
amb la de Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental, però no és obligatori cursar totes dues si
no es desitja obtenir la menció.

S'aconsella als/a les estudiants que desitgin realitzar un Treball de Fi de Grau amb una perspectiva
contrastiva o propera als estudis culturals que cursin aquesta assignatura perquè, en cas contrari, hauran de
compensar mancances metodològiques i teòriques de manera autònoma

Objectius

L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la
dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. Presenta una aproximació basada
en els treballs del Centre for Contemporary Cultural Studies de la Universitat de Birmingham, que atén al
protagonisme dels agents implicats en les pràctiques culturals i a la dimensió política i de lluita de poder quant
a la regulació social de tots els processos culturals. L'assignatura  es basa en la varietat de no cross-cultural

 que van tenir el seu apogeu a finals dels noranta i principis de segle amb figures com Geert Hofstede.studies
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No entenem la cultura com a sistemes semiòtics estables superposats amb cartografies imaginàries d'abast
nacional, estatal o regional. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de
relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió
cultural.

Els alumnes es familiaritzaran amb estudis culturals de diversos autors de la regió d'Àsia Oriental i/o que
tracten fenòmens/aspectes culturals de les realitats socials de la regió. També assimilaran els orígens i
diversitat de plantejaments i metodologies que han tingut cabuda als Estudis Culturals com a disciplina
híbrida.

Entre els objectius específics tenim:

Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l'anàlisi de la construcció i reproducció de
percepcions culturals lligades a discursos socials prescriptius.
Conèixer la gènesi dels estudis culturals a partir de les diferents escoles dels estudis literaris i la
diferència entre l'escola del Regne Unit i la dels EUA.
Conèixer les principalsfigures del camp i aquelles figures especialitzades en estudis culturals
contrastius des de l'òptica de l'Àsia Oriental.
Aplicar les eines teòriques i l'anàlisi dels estudis culturals als mitjans de comunicació i a les noves
xarxes socials facilitades per les TIC.
Fer una integració dels coneixements interdisciplinaris adquirits al grau per a oferir raonaments i
estudis històricament situats i enriquits per la multiplicitat humana, i no limitar-se a una sola
aproximació o una anàlisi abstracta i pretesament atemporal. Adonar-se que especialització i
preparació no són simplement continguts o títols (abastament, i fàcilment, disponibles per diversos
mitjans), sinó que són sobretot mètode: rigor, exigència i capacitat autocrítica. Que els graduats
d'Estudis de l'Àsia Oriental esdevinguin especialistes depèn del fet que treballin i argumentin com
especialistes, i no especialment d'una acumulació de coneixements apriorísticament presentats com a
especialitzats.
Afinar el sentit crític i la capacitat analítica individual, així com la capacitat de debat i les habilitats
interculturals i comunicatives orientades a l'intercanvi d'idees i experiències.

Competències

Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i
valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.

Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
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Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Fer la cerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia oriental.
Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i
valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història, la literatura, la lingüística, el
pensament i l'art.
Utilitzar la terminologia específica de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

TEMA 1. APROXIMACIONS ALS ESTUDIS CULTURALS.

Introducció als estudis culturals. Què s'entén per cultura. Registres de la cultura. Distinció i consum.
Aproximacions a l'estudi de la cultura.
Fonaments i orígens dels Estudis Culturals: l'Escola de Birmingham i Stuart Hall.
Exemples d'Estudis Culturals Comparatius aplicats: el mercat d'electrodomèstics i la seva expansió de
postguerra al Japó i als EUA, estratègia global de Sanrio i les seves llicències de Hello Kitty.
Els estudis culturals al Japó.

TEMA 2. CONFIGURACIONS DE TRANSHUMANISME I CIBERDITZACIÓ A LA CULTURA POPULAR I
L'IMAGINARI COL·LECTIU DE DIVERSOS PAÏSOS.

Corea: Visionat de , Park Chan-wook. Anàlisi del component de projecció a la ficció deSoy un cyborg
conflictes psicològics/socials/familiars reprimits en altres canals d'expressió social. Intersubjectivitat
vis-à-vis individualisme, o com no pot haver-hi un sense l'altre. Instruments i institucions que exerceixen
disciplina sobre el cos i la ment.
Japó: , Katsuhiro Ōtomo;  i , Oshii Mamoru. El transhumanisme mésAkira Ghost in the Shell Innocence
proper al body horror i el transhumanisme d'especulació filosòfica. Connexions amb filmografies i
influències intel·lectuals d'altres països (influències rebudes i exercides). El cyborg com a significant
desestabilitzador de sistemes hegemònics de configuracions de gènere, identitat, especialitzacions
laborals, desigualtats socials i la condició humana.
Comparació amb produccions de països que no pertanyen a l'esfera cultural de l'Àsia Oriental: Eva
(2011) de Kike Maíllo y  (2013) d'Spike Jonze. Noves inquietuds i sensibilitats que apareixen a lesHer
darreres produccions que exploren qüestions transhumanistes

TEMA 3. L'ESPAI URBÀ EN L'EVOLUCIÓ DE LA XINA DURANT EL DARRER SEGLE.

• En aquesta part de l'assignatura analitzarem com l'espai urbà s'ha identificat en el discurs de la
modernitat a la Xina de l'últim segle. Ens centrarem en tres èpoques clau: des dels primers anys de la
República fins a la Segona Guerra Mundial, amb la creació de l'imaginari de la metròpoli moderna;
l'època maoista i el període immediatament posterior, on la dicotomia entre ciutat i camp condiciona les
estructures de la societat xinesa; finalment, els últims decennis, quan el ràpid desenvolupament urbà de
la regió és símptoma del ràpid canvi al qual està sotmesa a nivell econòmic i social.

• Durant el curs s'afrontaran problemàtiques com la presència de la dona i la disgregació familiar a l'espai
urbà, la utilització per part del poder de l'espai públic, aspectes de la modernitat urbana com la població
fluctuant.

Bibliografia bàsica:

Arif Dirlik and Xudong Zhang (ed.), Durham [etc.]: Duke University Press, Postmodernism & China, 
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Arif Dirlik and Xudong Zhang (ed.), Durham [etc.]: Duke University Press, Postmodernism & China, 
2000
Deborah S. Davis [et al.] (ed.), Urban spaces in contemporary China : the potential for autonomy and

 New York: Cambridge University Press, 1995community in post-Mao China,
Jacques Lévy (ed.), , Aldershot: Ashgate, 2008 The city: critical essays in human geography
Leo Ou-fan Lee, Shanghai Modern: The Flowering of a New Urban Culture in China, 1930-1945, 
Harvard University Press, 1999
Taciana Fisac y Steve Tsang (ed), ,China en transición: sociedad, cultura, política y economía
Bellaterra, 2002
Zhang Zhen (ed.), The Urban generation: Chinese cinema and society at the turn of the Twenty-first

, Durham: Duke University Press, 2007century

Films:

Scenes of City Life ( ) de Yuan Muzhi (1935)Dushi fengguang
Suzhou River ( ) de Lou Ye (2000)Suzhou He
Fallen Angels ( ) de Wong Kar-Wai  (1995)Duoluo Tianshi

Metodologia

(Per veure les activitats avaluables a les quals fan referència aquestes aclaracions metodològiques,
referiu-vos a "Avaluació")

Les classes de l'assignatura d'Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental seguiran com a eina bàsica
metodològica la lectura/anàlisi crítica de textos que seran triats per l'equip docent i comentats a classe. Els
textos seran tant documents escrits com audiovisuals. Els textos es posaran en comú a classe.
Addicionalment s'oferirà altre material per a aprofundir en els temes tractats mitjançant els textos principals.
En les sessions de debat i posada en comú, el professorat dirigirà la conversa i establirà punts de debat i
anàlisi.

A principi de curs s'oferiran algunes lliçons magistrals on es farà una introducció als plantejaments i
aproximacions teòriques dels Estudis Culturals que caldrà complementar amb la lectura dels materials
indicats; s'analitzarà la situació dels Estudis Culturals a Europa, EUA i Àsia Oriental.

L'equip docent oferirà diverses pautes a triar per al treball escrit. Els estudiants han de demostrar que han
assimilat el contingut de les lectures del campus virtual i dels recursos de què disposen en aquesta guia amb
la feina desenvolupada per a la presentació de classe, el treball redactat i les intervencions regulars a classe.

En resum, aquesta assignatura exigeix, d'una banda, un alt compromís de lectura per poder adquirir les eines
teòriques rellevants i, de l'altra banda, la capacitat d'incorporar de manera productiva aquestes eines a les
capacitats intel·lectuals i dialògiques. El tipus decrítica i d'anàlisi que es pretén desenvolupar amb aquestes
sessions escapa del model de crítica divulgativa i mediàtica que es consumeix d'ordinari. La presentació
d'articles i el treball escrit no es poden limitar a fer resums argumentals i reciclar comentaris de blogs, han de
sustentar-se en un aparell i argumentació acadèmics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presentació a classe de l'anàlisi d'un procés o fenomen de la cultura amb una
perspectiva crítica/contrastiva i diàleg amb els companys.

2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

4



Presentació a classe dels textos d'autors consagrats. Documents teòrics i anàlisi
de productes/fenòmens de la cultura des d'una òptica
transnacional/diacrònica/contrastiva.

3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Redacció d'un treball a partir d'un fenòmen o aspecte de la societat o l'univers
humà triat, acordat amb l'equip docent, i amb una metodologia pròpia dels estudis
culturals comparatius

5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Tipus: Supervisades

Anàlisi d'un producte o fenomen en la cultura a partir de la pauta d'un dels docents 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Tipus: Autònomes

Lectura de textos d'autors consagrats. Documents teòrics i anàlisi de
productes/fenòmens de la cultura i la seva indústria associada.

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Avaluació

Tasques d'avaluació:

• Hi haurà una pràctica escrita a partir de textos sobre la història i la metodologia dels estudis culturals. (20%)

• Caldrà fer un treball escrit a partir d'una pauta a escollir entre el conjunt que es posarà a disposició dels
alumnes al campus virtual. (40%)

• 2 presentacions a partir de textos que es treballaran a classe. (20%+20%)

La manca de correcció lingüística, de propietat del registre i de cura expositiva als treballs escrits poden
descomptar fins a tres punts de la nota.

ALTRES CONSIDERACIONS:

Els estudiants que estiguin d'intercanvi i realitzin l'assignatura a distància hauran de lliurar dues recensions
substitutòries de les presentacions a classe dels alumnes que fan l'assignatura de manera presencial. Cal
dedicar una recensió a un dels materials del mòdul del prof. Lozano i una altra a un dels materials assignats al
mòdul del prof. Figliulo. Aquestes ressenyes han de tenir una aproximació acadèmica i especialitzada.

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.

Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els casos següents:

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent-hi la nota per a lacompetència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un
4 i un 4,9.

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.

En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.
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En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por
còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a
company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne
les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i,
per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos
alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Pràctica a partir de textos introductoris als estudis culturals 20% 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Presentacions oral on es desenvolupi una anàlisi d'un procés o fenomen de
la cultura amb una perspectiva crítica/contrastiva i que interpel·li als
companys

40% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Treball escrit a partir d'una pauta 40% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Bibliografia

El següent llistat és una selecció de volums il·lustratius i introductoris als estudis culturals:

Agger, Ben. 1992. Cultural studies as critical theory. Philadelphia: Falmer.
du Gay P., Stuart Hall, Linda Janes, Hugh Mackay, and Keith Negus. 1997. Doing Cultural Studies: The
Story of the Sony Walkman. London: Sage, in association with The Open University.
Gunster, Shane. 2004. Capitalizing on culture: Critical theory for cultural studies. Toronto: Univ. of
Toronto Press.
Hall S. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.: Sage.
Lewis, Jeff. 2002. Cultural studies: The basics. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Storey, John. 1998. An introduction to cultural theory and popular culture. Athens, GA: Univ. of Georgia
Press.
Storey, John. 1997, 2009. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction.
<http://cataleg.uab.cat/record=b1405435~S1*cat>
Storey, John. 2009. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader.
<http://cataleg.uab.cat/record=b1847666~S1*cat>
Taylor, Paul, and Jan Li Harris. 2008. Critical theories of mass media: Then and now. Berkshire, UK:
Open Univ. Press.

Bibliografia en línia d'estudis culturals i Japó actualitzada fins a 2012: : <The Margins
>http://themargins.net/csbib.html

Associacions i centres:

Association for Cultural Typhoon
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http://cultural-typhoon.com

British Association for Japanese Studies

http://www.bajs.org.uk/

Nissan Institute of Japanese Studies

http://www.nissan.ox.ac.uk/

European Association for Japanese Studies

http://www.eajs.org/

German Institute ofJapanese Studies

http://www.dijtokyo.org/?lang=en

The Japanese Studies Association of Australia

http://www.jsaa.info/

Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies

http://www.fas.harvard.edu/~rijs/

Center for Japanese Studies

http://www.international.ucla.edu/japan/resources/links.asp

English Language Journals

Cultural Studies journals (for more East Asia focused cultural studies journals, see following sections):

Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities
Asian Ethnology
Boundary 2
Communication and Critical/Cultural Studies
Continuum: Journal of Media and Cultural Studies.
Critical Inquiry.
Cultural Critique.
Cultural Studies.
Cultural Studies Review.
Culture, Theory and Critique.
differences: A Journal of Feminist Cultural Studies.
European Journal of Cultural Studies.
Feminist Media Studies.
Globalizations.
Identities: Global Studies in Culture and Power.
Inter-Asia Cultural Studies.
International Journal of Cultural Studies.
Interventions: International Journal of Postcolonial Studies.
Journal of Intercultural Studies.
Journal of Japanese & Korean Cinema. Forthcoming.
Journal of Popular Culture. ( )Issues
Journal of Popular Film and Television.
Media, Culture, Society.
Mediations.
Mechademia.
New Formations.
New Left Review. En .castellà
October.
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http://cultural-typhoon.com
http://www.bajs.org.uk/
http://www.nissan.ox.ac.uk/
http://www.eajs.org/
http://www.dijtokyo.org/?lang=en
http://www.jsaa.info/
http://www.fas.harvard.edu/~rijs/
http://www.international.ucla.edu/japan/resources/links.asp
http://www.tandfonline.com/toc/cang20/current
http://nirc.nanzan-u.ac.jp/en/publications/asian-ethnology/
http://boundary2.dukejournals.org
http://www.tandfonline.com/toc/rccc20/current
http://www.tandfonline.com/toc/ccon20/current
http://criticalinquiry.uchicago.edu
https://www.upress.umn.edu/journal-division/Journals/cultural-critique
http://www.tandfonline.com/toc/rcus20/current
http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/csrj/index
http://www.tandfonline.com/toc/rctc20/current
http://www.dukeupress.edu/differences/
http://ecs.sagepub.com
http://www.tandfonline.com/toc/rfms20/current
http://www.tandfonline.com/toc/rglo20/current
http://www.tandfonline.com/toc/gide20/current
http://www.tandfonline.com/toc/riac20/current
http://ics.sagepub.com
http://www.tandfonline.com/toc/riij20/current
http://www.tandfonline.com/toc/cjis20/current
http://www.intellectbooks.co.uk/journals../view-Journal,id=157/
https://www.msu.edu/~tjpc/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-5931
http://www.tandfonline.com/toc/vjpf20/current
http://mcs.sagepub.com
http://www.mediationsjournal.org
http://muse.jhu.edu/journals/mechademia/
http://www.newformations.co.uk
http://newleftreview.org
http://newleftreview.es
http://www.mitpressjournals.org/october


October.
Parallax.
Popular Culture Studies Journal, The.
Positions. East Asia Cultures Critique.
Public Culture.
Science Fiction Studies. A .JSTOR
Social Text.
Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture.
South Atlantic Quarterly.
Space and Culture.
SubStance.
Television & New Media.
Theory, Culture & Society.
Theory and society.
Third Text.
Traces.

Japan journals:

▪ Contemporary Japan

▪ Early Modern Japan: An Interdisciplinary Journal

▪ Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies

▪ Gaiko Forum

▪ Japan Echo

▪ Japan Focus: Asia-Pacific Journal

▪ Japan Forum

▪ Japan Quarterly

▪ Japan Studies Association Journal

▪ Japan and the World Economy

▪ Japanese Journal of ReligiousStudies

▪ Japanese Language and Literature

▪ Japanese Studies

▪ Japanese Studies Review

▪ Journal of International and Advanced Japanese Studies

▪ Journal of Japanese Philosophy

▪ Journal of Japanese Studies

▪ Journal of Renga & Renku

▪ Journal of the Japanese and International Economies

▪ Journal of the Japanese Archaeological Association

▪ Monumenta Nipponica

▪ Review of Japanese Culture and Society
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http://www.tandfonline.com/toc/tpar20/current
http://mpcaaca.org/the-popular-culture-studies-journal/
http://positions.dukejournals.org
http://www.depauw.edu/sfs/
http://www.jstor.org/page/journal/sciefictstud/about.html
http://socialtext.dukejournals.org
http://www.tandfonline.com/toc/csid20/current
http://saq.dukejournals.org
http://sac.sagepub.com
http://muse.jhu.edu/journals/substance/
http://tvn.sagepub.com
http://tcs.sagepub.com
http://link.springer.com/journal/11186
http://www.thirdtext.org
http://traces.arts.cornell.edu
http://www.contemporary-japan.org/
http://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/583
http://www.asia-studies.com/EJCJS.html
http://www.gaikoforum.com/
http://www.japanecho.com/
http://www.japanfocus.org/
http://www.bajs.org.uk/publications/
http://www.japanstudies.org/journal.html
http://www.journals.elsevier.com/japan-and-the-world-economy/
http://nirc.nanzan-u.ac.jp/en/publications/jjrs/
http://www.aatj.org/journal
http://www.jsaa.org.au/main/page_journal_journal.html
http://asian.fiu.edu/projects-and-grants/japan-studies-review/journal-archive/
http://japan947.rsjp.net/journal/en/index.html
https://sites.google.com/site/journalofjapanesephilosophy/
http://depts.washington.edu/jjs/
http://www.darlingtonrichards.com/index.php/journal-of-renga-renku/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-japanese-and-international-economies/
http://archaeology.jp/
http://www.sophia.ac.jp/eng/aboutsophia/publications/MN
http://www.josairjcs.com/


▪ Review of Japanese Culture and Society

▪ The Shingetsu Electronic Journal of Japanese-Islamic Relations

▪ Sino-Japanese Studies

▪ Social Science Japan Journal

▪ Transactions of the Asiatic Society of JapanTransactions of the Asiatic Society of Japan

▪ U.S.- Japan Women's Journal

Asia/East Asia journals:

▪ Acta Asiatica

▪ Ars Oreintalis

▪ The Asia-Pacific Journal

▪ Asia Pacific Studies

▪ Asia Pacific World

▪ Asian Affairs

▪ Asian Anthropology

▪ Asian Culture

▪ Asian Ethnology

▪ Asian Journal of Criminology

▪ Asian Literature and Translation (ALT): A Journal of Religion and Culture

▪ Asian Survey

▪ Asiascape: Digital Asia

▪ Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London (BOAS)

▪ Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution

▪ Critical Asian Studies

▪ East Asian History

▪ East Asia: An International Quarterly

▪ East Asian Journal of Popular Culture

▪ East Asian Science, Technology, and Medicine

▪ East Asian strategic review

▪ Education About Asia

▪ Far Eastern Affairs

▪ Far Eastern Quarterly

▪ Graduate Journal of Asia-Pacific Studies
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http://www.josairjcs.com/
http://www.asia-studies.com/SEJJIR.html
http://chinajapan.org/
http://ssjj.oxfordjournals.org/
https://archive.org/details/transactionsasi29japagoog
http://www.josai.jp/jicpas/usjwj/
http://www.tohogakkai.com/actaback-new.html
https://www.asia.si.edu/research/ArsOrientalis.asp
http://www.japanfocus.org/events
http://ijaps.usm.my/
http://journals.berghahnbooks.com/apw/
http://www.tandfonline.com/loi/raaf20#.UuwJ1vldXg0
http://www.tandfonline.com/toc/rtap20/current#.UuwJ8vldXg0
http://sgsocietyofasianstudies.wordpress.com/%E5%AD%A6%E6%8A%A5%E3%80%8A%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E6%96%87%E5%8C%96%E3%80%8B/
http://nirc.nanzan-u.ac.jp/en/publications/asian-ethnology/
http://www.springer.com/social+sciences/criminology/journal/11417
http://www.cardiff.ac.uk/share/research/centres/chra/whatwedo/journal-asian-lit-and-translation.html
http://ucpressjournals.com/journal.php?j=as
http://asiascape.org/dias.html
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BSO
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BSO
http://criticalasianstudies.org/
http://www.eastasianhistory.org/
http://www.springer.com/social+sciences/political+science/journal/12140
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=238/
http://www.eastm.org/index.php/journal
http://www.nids.go.jp/english/publication/east-asian/
https://www.asian-studies.org/eaa/
http://www.eastviewpress.com/Journals/FarEasternAffairs.aspx
http://www.jstor.org/journals/03636917.html
http://www.asia-studies.com/GJAPS.html


▪ Graduate Journal of Asia-Pacific Studies

▪ Harvard Journal of Asiatic Studies

▪ Historiography East & West

▪ The International Journal of the Asian Philosophical Association

▪ International Journal of Asian Studies

▪ International Relations of the Asia-Pacific (IRAP)

▪ Journal of American-East Asian Relations

▪ Journal of the American Oriental Society (JAOS)

▪ The Journal of Asian Studies

▪ Journal of East Asian Archaeology

▪ Journal of the International Association of Buddhist Studies

▪ The Journal of Northeast Asian History

▪ Modern Art Asia

▪ Pacific Historical Review

▪ Positions: east asian cultures critique

▪ Stanford Journal of East Asian Affairs
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http://www.asia-studies.com/GJAPS.html
http://www.hjas.org/
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15701867
http://www.asianpa.net/ijapa/journal.html
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASI
http://irap.oxfordjournals.org/
http://www.brill.com/journal-american-east-asian-relations
http://www.umich.edu/~aos/frntmtr.htm
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=jas
http://www.bu.edu/asianarc/publications.shtml
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/jiabs
http://modernartasia.com/
http://ucpressjournals.com/journalsoc.php?j=phr
http://depts.washington.edu/position/
http://www.stanford.edu/group/sjeaa/

