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Dr. Ourányi István; 

A bulgáriai G.A. Nasster Intézetben 1975. november 

1-8-ig tett látogatásról 

1975. november 3-án reggel a tanácsteremben fogadott 
Borimir Krusztev a tanulmányi rektorhelyettes és Chrisztian 
Nikolov az Ideológiai rektorhelyettes. Először Krusztev elvtárs 
adott általános tájékoztatót az intézetben folyó munkáról. 

. Évenként kb. 5oo hallgatója van az intézetnek. Sok nehéz-
séget jelent minden évben a beiskolázás. Az Oktatási Miniszté-
rium végzi a beiskolázást, de a nehézségek az intézetben csapód-
nak le. Például két évvel ezelőtt hozott a minisztérium egy 
olyan határozatot, hogy a tanítást október 1-én kezdjék el, de 
a hallgatók késői érkezése miatt ebben az évben is csak okt.45T~ 
-én tudták elkezdeni. 

Egy-egy csoportban 8-lo hallgató van. A csoportok vegyes 
nemzetiségűek, de szakirány szerint vannak beosztva. A tanév 
38 hétből áll. Az első szemeszter végén két hét szünet van. A 
csoportoknak évi 14oo órája van, ebből bolgár nyelv óra 75o-
8oo, a többi a szaktárgyak között oszlik meg. A tanév vizsgák-
kal együtt július 15-ig tart. 

Az 1-6 •'hétig csak nyelvoktatás van. Az első három hé-
ten át nem írnak és nem olvasnak, kis dialógusokat gyakorolnak, 
valamint transzformálnak. A 3. hét végén kezdenek el írni és 
olvasni. Tanulják a főnevek számát, a 3 fő időt, a névelőt! a 
névutót. A szavakat lo tsmatika köré csoportosítják. A 6. hét 
után tanulják a matematikai szavakat ós kifejezéseket. A nyelv-
oktatás az 1-6 hétig heti 38 óra, a 7. héttől 23 óra. A matema-
tikai kifejezéseket a nyelvtanárok tanítják. A 9. héten lép be 
a fizika, de itt is vannak u.n. koordinációs órák. /Ez kb. 4 hé-
tig tart. / Ezek az órák szinkronban vannak a szaktárgyakkal. A 
továbbiakban a matematika órák után a nyelvtanárral gyakorolják 
a szakszavakat. 
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A tanórok óa a vezetőség úgy látják, hogy ez az időszak a 
legtermékenyebb. Folyik a nyelvoktatás, a matematikaoktatáe, 
a fizik 

aoktatás és velük szinkronban folyik a koordinációs 
oktatás. A fő a nyelvoktatás. 38 órával kezdenekfés év végén 
13-14 órával zárnak. Sok időt szánnak a fonetikai oktatóéra. 
Az 1 - 6 héten heti 5 órában van fonetikai oktatás. Ezután 
4, majd 3 órában, és végül marad a heti 2 óra év végéig. 
Nincs minden hangra kidolgozott modelljük. Nyelvek szerint 
vannak kidolgozva a modellek, de ez a frázison belül törté-
nik. A cél egy audió-vizuális módszer kidolgozása. 
Szeretnének egy harmadik módszert is kidolgozni pszichológiai 
alapont Hogyan jut el a nyelvismeret a diákok tudatáig? Erre 
a kisérleti módszerre évenként loo vietnami és loo arab hallga-
tót használnak fel. 
A nyelvtant külön elméletileg nem oktatják, a gyakorlatokkal 
kapcsolatban foglalkoznak vele. 
Külön tantárgy a Bulgária diszciplína. Ez a tantárgy az ide-
ológiai tanszékhsz tartozik. A 2. szemeszterben tanítják heti 
3 órában, a bölcsészeknél heti 4 órában. Foglalkoznak Bulgária 
gazdasági, politikai életével, történelmével, földrajzával, 
néprajzéval stb. Év végén szóbeli vizsgát tesznek a hallgatók. 
Itt kell megjegyeznem, hogy Nikolov elvtárs elmondta; az 
intézetnek két kis autóbusza van, ée minden héten kb. 60 hallga-
tót elvieznek vidéki TSz-ekbe, gyárakba, hogy közvetlen tapaez-
talatokat és élményeket szerezzenek. Télen kéthetee üdülésre 
viszik a hallgatókat a hegyekbe, ahol részben politikai nevelő-
munka folyik, részben sítanfolyamokat rendeznek. Tervük, hogy 
a párt és ifjúsági szervezetek eegitségével egy-egy bolgár csa-
láddal megismertetik a hallgatókat. 

A beszámoló alapján úgy tapasztaltam, hogy az ideológiai, 
politikai nevelés következetes és tervszerű, ée igen eok időt 
ée erőt fordítanak rá a bolgár elvtársak. 
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Több órát látogattunk meg. Igen jó a laboratóriumi felszere-
lésük, Tandberg norvég laboratóriumi felszerelésük van. Igen 
Jól bevált a Teslával szemben. A Philips gépek 4-5 évig jól 
működtek napi 12-14 órai igénybevétel mellett, azután gyorean 
tönkrementek. Igen Jók a Tandber magnetofonai. Minden hallga-
tónak van egy magnetofonja. Minden magnetofonhaz kaptak 4 db 
szalagot, amelyet 5 évig lehet jól használni. A mikrofonjaik 
azonban elég gyorsan tönkremennek. 

Tantermeik kényelemesek, világosak; 8-lo hallgatóval kultu-
ráltan tudnak jó felezereltséggel dolgozni. 

Másodévee hallgató csoportjuk nincs. Akik az évvégi vizsgán 
megbuknak, kétszer-háromezor tehetnek javítóvizsgát. Elvük az, 
hogy akik kétszeri, háromszori utóvizsgán sem érik el a kívánt 
követelményszintet, hazamennek. Kivételesen engedig csak meg 
egy-egy hallgatónak az évismétlést. Az elmúlt tanévben öesze-
een 2 diák kezdhette újra tanulmányait elsőévee csoportban. 

Az új kollégiumuk elkészült. A berendezése most van folya-
matban és még ebben a tanévben szeretnék megnyitni az új kollé-
giumot. Hallgatóik jelenleg az egyetemi kollégiumokban laknak. 
Ezeknek az élén nem pedagógusok állnak, a kapcsolat velük 
meglehetősen laza. Az intézet vezetői nem szólhatnak bele a 
kollégiumi életbe, ceupán informatív jellegű kapcsolatot tarta-
nak fenn. További tervük az, hogy az intézet mellett építenek 
egy kis szállodát, ahova évenként a szocialista országokban 
tanuló külföldi hallgatók közül a legjobbakat meghívják azzal 
a céllal, hogy megismerjék Bijilgária politikai, gazdasági, kul-

turális életét és kulturáját. 

Összbenyomásom pzitívnak mondhatom. Különösen a politkai-
ideológiai munkájuk adott új szempontokat a kollégiumi és in-
tézeti nevelőmunka továbbfejlesztéséhez. 


