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През последните години в България се забелязва засилен интерес 
към историята и културата на Корея, което води до увеличаване на 
броя на желаещите да изучават корейски език в началните, средните и 
гимназиалните класове. В резултат на това нараства и необходимост-
та от учебни материали.

Този учебник е предназначен за учениците от средните и гимна-
зиалните училища и има за цел да развива умението четене с разби-
ране, както и да обогати речниковия запас на обучаемите. Всеки урок 
включва разговорни ситуации и упражнения, свързани с темата на 
урока, което предоставя възможност за затвърдяване на новата лекси-
ка и усъвършенстване на говорните умения. Смятаме, че подбраните 
теми ще представляват интерес за учениците. Те са свързани както с 
корейската, така и с българската култура и традиции, за да могат обу-
чаемите да направят сравнение между историята и обичаите на двете 
страни. Четвъртата част на учебното пособие включва откъси от кла-
сическа и съвременна корейска литература, което дава възможност за 
допълнителни познания в областта на корейската литература. 

Надяваме се, че учебникът „Корейски език – четене с разбиране 3“ 
ще предизвика интерес у обучаемите и ще им предостави възможност 
да изучават корейски език по увлекателен начин, като в същото време 
ще им помогне да разберат по-добре езика и културата на Корея. Бих-
ме искали да ви поздравим, че полагате усилия да навлезете в особе-
ностите на корейския език, който е твърде различен от българския, за 
което искрено ви благодарим.

Изказваме специални благодарности на всички колеги, които ни 
подкрепиха и оказаха помощ при съставянето на този учебник.

От авторите, 
декември 2021 г. 
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