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֛նփ
̖ϗࡵ ଞ˲˕ ٙɼչ߅ࢂ ܹˬ 30࣯ϗࢇ ѸЕ ଥࢇЬ. 1992ϗ ٙɼչ
߅ ܕଔ߅оଝˬ߾ ଞ˲߭ ʈࣛɼ ʎ۶ѹ ࢇ୯ ୃࢢ 15ʎ ࢇۘࢂ ٙɼչ߅
˓վ, یվ ˬ̛˗߾۰ ଞ˲߭ձ ɼծˈ Ь. ফ̒ ଞ˲˕ ଞ˲ח
߾ оଞ ٙɼչ߅ࢉҚࢂ ˗ ࢇݪϩ߅एˈ, ଞ˲߭ձ ؑࡉˈ ଜЕ ট, ࣸ,
ˈҟଝۢࢇ Жִ۰ ଞ˲߭ ˬࢢ߾ оଞ ଝ˱ࡁ ࢂݡѦ Ьߦଥ࣌Ь. Ӗଞ
ֹֹ ٙɼչ߅ ˬ ̛˗߾۰Е ଞ˲߾۰ ষશѹ ˬࢢձ ࡳقیـԻ ଝݡ
ଜЕ ˒ࢇ ք߅ ଞ˲߭ ˬࢢࢂ ʎ؈˕  ࢇ̗ؿଗࡁଞ ࢇࢽݨЬ.
ࢇ ˬࢢЕ ࣸ, ˈҟଝˬ ଝݡձ ࡢଞ ˬࢢԻ ѧଥ Мԯ ଯۘࡵ יԽ ߭
ԯ ଯۘࡶ ּԻ ଜˈ Ь. ߭ԯ ଯۘࡶ ࡢଥ ߭ ࠉ̛ ݡୣձ ࢿ˓
ଜˈ ˈ, ֆଜ̛ Мԯࡶ ̎ ʯ ଯۘ ܹ ݤѦԼ ɽ Яࡕࢂ ࣯ࢿࠪ
˗ѹ оࠪ ˕ࢿձ ࢿݤଜࠑЬ. Ӗଞ ଝݡҚࢇ சձ ࡪ؈ࡢ ̛ੁݤ
ଥ ଞ˲ חڸփ ߅ТԂ ٙɼչ߅ ח߾ оଞ ੩ݛઝձ ߭ݨ۰ ѿ ΟԂ
ࢂ חձ ˬٸଜִ۰ ଞ˲߭ձ ࢈ ܹ ѦԼ ଜࠑЬ.
‘ଞ˲߭ ࢋ̛ 2’ձ ଥ ٙɼչ߅ ଝۢҚࢇ ଞ˲߭ձ ࢢʯ ݒʯ ˓
ٕଜ̛ձ Ԃֲ, ଞ˲߭ࠪ ଞ˲חձ ш ࢚ ࢇଥଜ̛ձ ̛оଞЬ. ٙɼ
չ߅߭ࠪЕ ࢷୁ Ьհ ۢܕଜˈ ߭Ԯࡋ ଞ˲߭ ଝޒ ࡶࢽࠊ ߾ݡЕ ࠆԜٗ
Қ߾ʯ ਼ ܹձ ؿΰֲ ʃیࢉ ࢂیձ ࢷଞЬ.
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ƬƭƢơƠƫƟƫƭ
Тази година се навършват 30 години от установяването на дипломатически отношения между Република Корея и Република България.
От откриването на курсове по корейски език в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски'' в България през 1992 г. над 15 български
държавни и частни образователни институции предлагат обучение по
корейски език. През последните години интересът на българите към
Корея и корейската култура се е увеличил; увеличи се и и броят на
учениците от началните, средните и гимназиалните класове, които
учат корейски. Поради това изискванията към учебниците по корейски език стават все по-големи. Освен това някои български образователни институции използват ксерокопия на учебници, публикувани в Корея. На базата на всичко това става очевидна необходимостта
от разработването и разпространението на адаптирани за България
учебници по корейски език.
Този учебник е за ученици от средните и гимназиалните училища
и има за цел да подобри уменията за четене с разбиране и да обогати
речниковия запас на учащите. Предоставена е възможност за упражняване на лексиката; за подобряване на уменията за общуване на корейски са включени диалози, свързани с темата на всеки урок. За да се
мотивират допълнително учащите се, са добавени текстове не само за
корейската, но и за българската култура, за да могат да учат корейски
включително като сравняват културите на двете страни.
Надяваме се, че с помощта на този учебник всеки с интерес към
корейския език и култура ще изучава езика по забавен и достъпен начин и ще разбере по-добре корейската култура.
Накрая бихме искали да приветстваме всички вас, които полагате
усилия да научите корейски език – толкова различен от българския!
Авторите
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५Դ
֞չֆ 
ƦǇƼƻƺǅƹǅǇ 
ࢿ˕˃ࢸ 
ࢿ˕உɼ
ࢿ˕ࢊ̛ࠖؿ
ࢿ˕ࠆଭ
ࣗଢࠉݡ
ࢿ˕Ѱоࢠݤח
ࢿ˕شՕࢠݤ
ࢿ˕ܹࢠݤۏ
ࢿ˕ࢢԎࢠݤ
ࣗଢࠉݡ
ࢿ˕؏ח
ࢿ˕۶
ࢿ˕টо
ࢿ˕खҚࢇ
ࣗଢࠉݡ
ࢿ˕ଞ̔
ࢿ˕ֆ
ࢿ˕ ࡁ
ࢿ˕ࢷԎѰ 
ࣗଢࠉ ݡ
ࢽз! 
Я߭ ƧƼǎǄƿǁ  
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¾߭Ӂ˃ࢸࢇݡТ̧"̐˃ࢸࡵ߭ӊݡТ̧"ࢇߞ̛ଥݤمЬ.
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ߪࠆݞ
¾˃ࢸ˕ࠉ˗ѹЯ߭ձۢɽଥݤمЬ.
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ࡕݤଜЬ
হЬ
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¾߾!̛ؿ۰ߊ֍ࡵ߭ձˌԂ۰۽ࠬࡶࢠחଜࠝݤݫ
ࢸ˃ی

Τ

ʢ̛

ҬӵଜЬ

ࡉ̛

ࡕݤଜЬ
 ΟԂցЬ      ࢇɼЬճТЬ.
 ଞ˲߾Еࠆلղɼࡶʷࡌ      ࢇɼݡТЬ.
 ߭ӁΟԂЕΤɼତۘёˈ   ࠪ˕   ࢇɼݡТЬ.
 ߾لЕΤɼ      
 ɼࡶ߾ЕΤɼ      
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࢈ߪݡقЩ
ଞ˲߾Еࠆلղɼࡶʷࡌࢇࢸ˃یЬ
ࡖ߾Е߅ऐΤɼহएփ͠˕ΟהҚࢇۚՀʯଔ߭Τࣱٸձݤ
ଞЬΤɼࢺࢺҬӵଥएˈ͠ࢇଔ̛ݤଟҶ͠ଔЕʨࡶओઆ
ଥ۰ࡢɼЬࠟ߅ॸݤЬࢇʨࡶ͠۞ࡢԂˈଞЬࢇԥʯ߾لЕ
̪࢜ ࡓ࣌Ьɼ Ь ݤΤɼ ҬӵଥऑЬ. Ҭӵଞ ܖ˃ ࢇلѸЬɼ ˋ
ࠆղࢇݤѹЬ.
ଞ˲ࢂࠆղࡵࡉёˈݡଜЬࡖֆࡖٕਫ਼шࡢɼएΟɼˈ८
ɼࡋԆࢇ̛ٙݤଜִ۰ɼࡶࢇॸ߅ࠟЬΟהҚࢇچʍˈϠԍʯ
ЯࢇҘЬࠖࢂۛۀΟࢇמଜΟ҂ӂ߭ऑЬ.̐չˈࡢएִ۰
ʷࡌࢇݤѹЬʷࡌࡵࡉহˈϾࢇΰջЬ.

Ьߪ
ۗԽЩ

ए̧̖एࢂʨ˕ЬծЬ.

ߪΜЩ ͠ҟࢇଔʯѸЬ.
ऐઃଙЩ ЬհیԆࢇ࢚ѸЕʨࡶࢇࡪɼ߷ࢇࡓଜˈ߭ݩଜЬ.


ʷࡌঋࢂࡋΤ.

ݞଙЩ

̛יɼք߅ଜЬ.

х

ࠆղঋࢂшࡋΤ.

Ь૽

ɼࡶ߾ΟࢇמٚࡵࢇڂΟϼԞࡳڂԻضଜЕୃۘ.
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έࡅୖࢆଙ̘
 ଞ˲߾Еݡࢇࢸ˃ݝהТ̧"
 ࢂلΤɼ߭ӊݡТ̧"
 ě͠۞ࡢĜɼ߸הТ̧"
 ࠆղࡵ߯ࢿΖΨТ̧"
 ɼࡶ߾Е߭ӁઞघࢇݡТ̧"
 ࢋࡵΰࡈ˕ʋࡳִ2Ьծִ;ଜࠝݤݫ.
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