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El!szó
A burját nyelv oktatása 1998-ban indult meg Szegedi Tudományegyetem Altajisztikai Tanszékén. A jelen kötet egyik szerz!je, Bayarma
Khabtagaeva kezdetben posztgraduális tanulmányait végz! hallgatóként, majd a tanszék munkatársaként okta"a burjátra az altajisztika
szakos hallgatókat.
Ma elmondható, hogy a burját nyelv oktatásának meghonosítása
egy sikertörténet, hiszen mint tantárgy beépült a tanszék programjába,
és a szak hallgatói közül sokan választják második altaji nyelvként a
burjátot tanulmányaik tárgyául.
Mivel burját nyelvet Oroszországon kívül sehol nem tanítanak, az
Oroszországban megjelent tankönyvek módszertana pedig nem volt alkalmas az i"honi használatra, a nyelvtanítás elkezdésével egy id!ben
neki kelle" állni az oktatáshoz szükséges tananyag összeállításához.
A tananyagot az altajisztikai tanszék oktatási hagyományaira alapozva kezdtük el összeállítani, egyfajta egyensúlyra törekedve a nyelvtani, és az íro" valamint beszélt nyelvi ismeretek, és az elmélyítésüket
segít! feladatsorok arányában.
A kezdeti óravázlatok évr!l évre kiforro"abb állapotba kerültek,
míg ezévben az Altajisztikai Tanszék vezetése megteremte"e az anyag
tankönyvként történ! megjelentetéséhez szükséges feltételeket.
A kötet 20 leTét tartalmaz, melyek a nyelvtanár felügyelete melle"
alkalmasak a burját nyelv középszinten való elsajátítására. Minden leckét egy olvasmány vezet be, mely tematikájában vagy a burját kultúrkörhöz vagy a mindennapi élethez kapcsolódik. Mivel burját–magyar
szótár nem áll rendelkezésre, az olvasmányok után szószedet segíti a
szöveg megértését. A magyar nyelvC nyelvtani magyarázatokat igyekeztünk nyelvi anyaggal, példákkal gazdagon ábrázolni. Az egyes
leTéket feladatsor zárja.
Khabtagaeva Bayarma
Kempf Béla
Szeged, 2011 július
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