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10 JAHRE 
GOETHE-INSTITUT 
MONGOLEI 

МОНГОЛ ДАХЬ 
ГЁТЕ-ИНСТИТУТ
10 ЖИЛ

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie einladen, das Goethe-
Institut Mongolei kennenzulernen und das 10. Jubiläum mit 
uns zu feiern. 

Als das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik 
Deutschland fördert das Goethe-Institut den Zugang zur 
deutschen Sprache, pflegt die internationale kulturelle 
Zusammenarbeit und vermittelt aktuelle Informationen über 
Deutschland – seit 10 Jahren auch in der Mongolei.

Nach einer Aufbau- und Vorbereitungsphase wurde das 
Verbindungsbüro in Ulan Bator am 5. Oktober 2009 offiziell 
eröffnet. Dem voraus ging die Einrichtung der Deutschen 
Informationsbibliothek im Jahr 2003, eine Kooperation 
zwischen dem Goethe-Institut und der Zentralbibliothek für 
Kinder.

Mit seinen Sprach-, Kultur- und Bildungsprogrammen fördert 
das Goethe-Institut Austausch und Vernetzung zwischen 
Deutschland und der Mongolei. Dazu bauen wir auf unsere 
vertrauensvollen Partnerschaften vor Ort: mit Schulen, 
Bibliotheken und Verlagen, Künstlern, Kulturorganisationen 
und NGOs. 

Ob Partnerschulprogramm, Förderung des mongolischen Jazz-
Nachwuchses oder Kulturerbeerhalt: Gemeinsam haben wir 
in den letzten 10 Jahren viel erreicht. Diese Erfolgsgeschichte 
deutsch-mongolischer Kooperation und Koproduktion 
möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Michael Heinst
Leiter des Goethe-Instituts Mongolei

Энэхүү товхимлоор уншигч таныг Монгол дахь Гёте-
Институттэй танилцаж, 10 жилийн ойн баярыг маань 
хуваалцана уу хэмээн урьж байна.

Гёте-Институт нь дэлхий дахинаа үйл ажиллагаа явуулдаг 
ХБНГУ-ын соёлын байгууллага бөгөөд герман хэлийг түгээн 
дэлгэрүүлэх, олон улсын соёлын харилцааг хөгжүүлэх, 
Герман улсын талаарх мэдээллийг хүргэх чиглэлээр 
ажилладаг. Монгол дахь Гёте-Институт нь өнөөг хүртэл 
арван жил тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Монгол улсад Гёте-Институтийн Төлөөлөгчийн газар нь 
бүтцийн зохион байгуулалт болон холбогдох бэлтгэл 
ажлын дараа 2009 оны 10-р сарын 5-ны өдөр албан ёсоор 
үүд хаалгаа нээсэн юм. Үүнээс өмнө Германы мэдээллийн 
номын санг байгуулах ажлыг Хүүхдийн төв номын сантай 
хамтран 2003 онд эхлүүлсэн түүхтэй.

Гёте-Институт нь хэл, соёл, боловсролын чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдээрээ Герман-Монголын 
соёлын харилцааг бэхжүүлэх, холбоо тогтооход дэмжлэг 
үзүүлдэг. Энэхүү зорилгын хүрээнд бид ерөнхий 
боловсролын сургуулиуд, номын сан, хэвлэлийн газрууд 
болон уран бүтээлчид, соёлын байгууллагууд, ТББ-уудтай 
итгэлцэт харилцаанд тулгуурлан нягт хамтран ажиллаж 
байна.

Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд “Түнш сургууль” 
хөтөлбөр, жазз хөгжимчдийн залуу үе халааг дэмжих 
болон соёлын өвийг хамгаалах зэрэг олон ололт амжилтыг 
та бид хамтдаа бүтээжээ. Герман-Монголын энэхүү хамтын 
ажиллагаа болоод хамтарсан уран бүтээлийн түүхийг та 
бүхэнд удаах хуудсуудаар толилуулж байна.

Та бүхэн таалан болгооно уу.

Михаэль Хайнст
Монгол дахь Гёте-Институтийн захирал
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DAS GOETHE-INSTITUT: 
KULTURINSTITUT DER 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

Дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулдаг ХБНГУ-ын 
соёлын байгууллагын хувьд Гёте-Институт нь герман 
хэл сурах боломжийг олгож, олон улсын соёлын хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлж, Герман орны тухай шинэ соргог 
мэдээлэл түгээн ажиллаж байна. 

Хэл, соёл, боловсролын хөтөлбөрөөрөө дамжуулан Гёте-
Институт иргэний нийгмийн бүтцийг өргөжүүлэн улам бүр 
даяаршиж буй нийгмийн тулгамдсан асуудлаар олон улсын 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна. 

ХБНГУ-ын соёл, боловсролын гадаад бодлогын хүрээнд 
үйл ажиллагаа явуулдаг Гёте-Институт нь дэлхийн 98 
улсад 159 салбар институттэй соёлыг түгээгч хамгийн том 
байгууллага юм. Бусад түнш байгууллагуудтай хамтран 
ажилласнаар өөрийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл 
зөвлөгөө өгөх 1100 орчим ажлын байрыг дэлхий дахинаа 
бий болгосон байна.  

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ: 
ХОЛБООНЫ БҮГД 
НАЙРАМДАХ 
ГЕРМАН УЛСЫН 
СОЁЛЫН ИНСТИТУТ 

Als das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik 
Deutschland fördert das Goethe-Institut den Zugang zur 
deutschen Sprache, pflegt die internationale kulturelle 
Zusammenarbeit und vermittelt aktuelle Informationen über 
Deutschland. 

Durch seine Sprach-, Kultur- und Bildungsprogramme stärkt 
das Goethe-Institut den Ausbau zivilgesellschaftlicher 
Strukturen und fördert den internationalen Diskurs zu 
Schlüsselthemen der zunehmend globalisierten Gesellschaft.

Mit seinem Netzwerk aus 159 Instituten in 98 Ländern 
ist das Goethe-Institut die größte Mittlerorganisation der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik Deutschlands. 
Durch Kooperationen mit Partnereinrichtungen bietet das  
Goethe-Institut rund 1.100 Anlaufstellen weltweit. 
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SPRACHE 
WIR VERMITTELN 
DIE DEUTSCHE SPRACHE

ХЭЛ
БИД ГЕРМАН ХЭЛИЙГ
ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛДЭГ
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WIR VERMITTELN 
DIE DEUTSCHE SPRACHE
Pro Jahr legen weltweit mehr als eine halbe Million 
Menschen eine Deutschprüfung beim Goethe-Institut und 
bei Kooperationspartnern ab. Unser modular aufgebautes 
Sprachkurssystem reicht von allgemeinen Deutschkursen 
auf allen Stufen über Fachkurse und berufsvorbereitende 
Sprachkurse bis hin zu interkulturellen Seminaren. Online-
Kurse und Selbstlern-Programme ergänzen dieses Angebot.

Darüber hinaus trägt das Goethe-Institut zur Verankerung 
der deutschen Sprache in den Bildungssystemen der 
Gastländer bei und qualifiziert Lehrerinnen und Lehrer. 
Mit den Programmen der Bildungskooperation Deutsch 
unterstützt das Goethe-Institut 95.000 Regelschulen mit 
Deutschunterricht im Ausland, an denen 13,4 Millionen 
Schülerinnen und Schüler Deutsch lernen. Im Rahmen des 
Partnerschulprogramms (PASCH) betreut das Goethe-Institut 
600 Schulen weltweit – sechs davon in der Mongolei. 

Дэлхий даяар жилд хагас сая орчим хүн герман 
хэлний шалгалтыг Гёте-Институт болон түүний түнш 
байгууллагуудад өгдөг. Манай хэсэгчилсэн хэлбэрийн 
хэлний сургалтын тогтолцоо нь бүхий л түвшний герман 
хэлний ерөнхий сургалтаас эхлээд мэргэжлийн хэлний, 
мэргэжилд бэлтгэх хэлний сургалт, соёл хоорондын 
семинар хүртэл өргөн цар хүрээтэй. Цахим сургалт, бие 
даан өөрөө сурах хөтөлбөрүүдийг ч бид санал болгодог.  

Түүнээс гадна Гёте-Институт тухайн орны боловсролын 
тогтолцоонд герман хэлний хичээлийг сургалтын 
хөтөлбөрт оруулах тал дээр өөрийн хувь нэмрээ оруулж 
багш нарыг чадваржуулан мэргэшүүлдэг. Герман хэлний 
боловсролын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлдэг 
төрөл бүрийн хөтөлбөрөөр Гёте-Институт хилийн чанадад 
герман хэлний сургалттай 95 мянга гаруй сургуулийг 
дэмжин ажиллаж байна. Эдгээр сургуулиудад 13,4 сая 
сурагч герман хэл суралцаж байна. Түнш сургуулийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд (ПАШ) Гёте-Институт дэлхий даяар 
600 ЕБС-ийг хариуцан хамтран ажилладаг ба түүнээс 
Монгол улсад ерөнхий боловсролын 6 сургуультай хамтран 
ажиллаж байна. 

БИД ГЕРМАН ХЭЛИЙГ 
ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛДЭГ 
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SPRACH-
KOMPETENZ 
ERÖFFNET NEUE 
PERSPEKTIVEN
Im Zeitalter von Globalisierung, 
Mobilität und Migration ist Sprache 
wichtiger denn je. Sprache schafft 
einen unmittelbaren Zugang zu anderen 
Kulturen, Ländern und Arbeitsmärkten 
– und ist damit ein Schlüssel zur 
persönlichen und beruflichen 
Entwicklung.

Viele der jährlich rund 700 
Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer am Goethe-Institut 
Mongolei lernen Deutsch, um in 
Deutschland zu studieren oder 
zu arbeiten. Sie wählen zwischen 
Präsenzkursen mit hervorragend 
ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern 
in technisch modern ausgestatteten 
Klassenräumen, Blended Learning-
Kursen und Online-Angeboten. Auch 
die vielfältigen virtuellen Lernangebote 
unserer Online-Community „Deutsch 
für Dich“ fließen in den Unterricht ein 
und stehen all jenen, die Deutsch lernen 
wollen, kostenlos zur Verfügung.

Die über 1.400 Prüfungsabsolventen 
nutzen die Goethe-Zertifikate auf den 
Niveaustufen A1-C2 (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen) für den Sprachnachweis an 
einer Universität in Deutschland ebenso 
wie fürs Studium, Bewerbungen oder 
den nächsten Karriereschritt in der 
Mongolei. 

ХЭЛНИЙ 
ЧАДАМЖ ШИНЭ 
БОЛОМЖИЙГ 
НЭЭДЭГ 
Даяаршил, шилжилт хөдөлгөөн, 
цагаачлалын эрин үед хэл хэмээх 
ойлголт улам бүр чухалд тооцогдох 
боллоо. Хэл нь өөр соёл, улс орон 
болон хөдөлмөрийн зах зээлд 
шууд хүргэх хэрэгсэл болж байна. 
Ингэснээр хэл нь хувь хүний болоод 
мэргэжлийн хөгжилд ахиц авчрах 
нэгэн түлхүүр болж байна. 

Монгол дахь Гёте-Институтэд жил 
бүр 700 гаруй хүн герман хэлний 
сургалтад хамрагддагаас ихэнх 
нь Герман улсад дээд боловсрол 
эзэмших эсвэл ажиллах зорилготой 
байдаг. Тэд орчин үеийн техник 
хэрэгсэл бүхий ангид, мэргэжлийн 
өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн багш 
нараар удирдуулсан танхимын, цахим 
болон танхимын хосолсон сургалт 
болон дан цахим сургалтуудаас 
сонгон суралцах боломжтой. Мөн 
манай Online-Community буюу цахим 
орчинд харилцах -“Чамд зориулсан 
герман хэл” (“Deutsch für dich”) хэмээх 
сургалтын олон талт цахим орчинд 
сурснаа бататгах боломжтой бөгөөд 
герман хэл сурахыг хүссэн хэн бүхэн 
үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой.

А1-С2 (Европын хэлний нэгдсэн 
стандарт) түвшний шалгалтыг 
амжилттай өгсөн 1400 гаруй хүн Гёте-
Сертификатыг Герман улсад их, дээд 
сургуульд суралцахад шаардагдах 
хэлний мэдлэг эзэмшсэнээ нотлох, 
их дээд сургуульд элсэн суралцахад, 
шинээр ажилд орох эсвэл Монголдоо 
тушаал дэвших зэрэгтээ давуу тал 
болгон ашигладаг. 
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Welches deutsche Wort haben Sie als Erstes gelernt?

Ich bin in München geboren, meine Eltern studierten 
damals in Deutschland. Meine Kindheit habe ich dort 
verbracht, bis ich mit sieben Jahren in die Mongolei 
gekommen bin. Von München aus sind meine Eltern mit 
mir oft wandern gegangen. Mein erstes deutsches Wort 
war „Stock“ – ein nützliches Wort für Wanderungen in 
den Bergen!

Warum lernen Sie Deutsch? 

Ich möchte in Deutschland studieren, am liebsten 
Business Administration in Berlin. Darum lerne ich seit 
letztem Jahr Deutsch am Goethe-Institut Mongolei. 
Ich habe von der ersten Stufe angefangen und bin 
jetzt schon bei B1.1 angekommen. Besonders mag ich 
die deutschen Redewendungen, zum Beispiel: „Zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen“.  

Та ямар герман үгийг анх сурсан бэ?

Аав ээж маань Германд сурч байх үед би Мюнхенд 
төрсөн. Долоон нас хүртлээ би тэнд амьдарч байсан. 
Мюнхенд байхад аав, ээж маань намайг ууланд 
дагуулан алхдаг байлаа. Тиймээс хамгийн анхны 
сурсан герман үг бол „Stock“ буюу “таяг” гэдэг үг байв. 
Энэ үг ууланд алхахад их хэрэг болсон доо.

Таны герман хэл сурах болсон шалтгаан юу вэ?

Би Германы Берлин хотод бизнесийн удирдлагын 
чиглэлээр суралцах хүсэлтэй байна. Тиймээс ч Монгол 
дахь Гёте-Инсититутэд герман хэлийг сурах болсон. 
Өнгөрсөн жил би анхан шатны сургалтанд элсэн орж 
одоогоор В.1.1 түвшинд суралцаж байна.
Герман хэлний хэлц үгүүд надад их таалагддаг. 
Жишээ нь: „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ буюу 
„Нэг сумаар хоёр туулай буудах“. 

Dulguun Ganzorig | Ганзоригийн Дөлгөөн  
Kursteilnehmerin | Герман хэлний суралцагч

Erkhes Boldbat | Болдбатын Эрхэс  
Kursteilnehmer | Герман хэлний суралцагч
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GUTE LEHRER   
LERNEN NIE AUS
Auch lehren heißt lernen: Darum war die Ausbildung von 
Deutschlehrerinnen und -lehrern ein zentrales Anliegen 
des Goethe-Instituts, als es 1951 als gemeinnütziger 
Verein gegründet wurde. Bis heute ist die Qualifizierung, 
Weiterbildung und Zusatzqualifikation von Deutschlehrenden 
eine unserer vordringlichen Aufgaben. Durch ein breit 
gefächertes Angebot fördern wir die Qualität des 
Deutschunterrichts – immer auch im Verbund mit lokalen 
Partnern. So erhalten beispielsweise jedes Jahr rund 1.700 
Deutschlehrer aus der ganzen Welt Stipendien, um sich beim 
Goethe-Institut in Deutschland fortzubilden. 

Im Rahmen der Bildungskooperation Deutsch als 
Fremdsprache erreicht das Goethe-Institut jährlich rund 
50 Deutschlehrende in der Mongolei, insbesondere an 
Allgemeinbildenden Schulen. Zweimal pro Jahr bieten wir ein- 
bis zweitägige Fortbildungen an, in denen wir sprachliche und 
didaktische Fähigkeiten vermitteln. Darüber hinaus bieten wir 
Deutschlehrenden die Möglichkeit, an Fortbildungsseminaren 
oder Sprachkursen in Deutschland teilzunehmen.
 

САЙН БАГШ YРГЭЛЖ 
ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛДЭГ 
Сургана гэдэг бас сурна гэсэн үг: Тиймээс ч 1951 онд ашгийн бус 
байгууллага хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдахдаа Гёте-Институт нь 
герман хэлний багш нарыг сургах ажлыг үйл ажиллагааныхаа 
гол зорилго болгон тодорхойлсон юм. Өнөөг хүртэл герман 
хэлний багш нарыг чадваржуулан, мэргэжлийг дээшлүүлэх 
нь бидний ажлын хамгийн чухал хэсэгт тооцогддог билээ. 
Тухайн улсын түнш байгууллагатай хамтран бид өөрийн өргөн 
цар хүрээтэй сургалтаараа герман хэлний хичээлийн чанарыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Тухайлбал, жил бүр дэлхийн 
өнцөг булан бүрт ажилладаг 1700 гаруй герман хэлний багш 
Герман дахь Гёте-Институтэд мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 
семинарт хамрагдах тэтгэлэг авдаг.

Герман хэлний боловсролын хамтын ажиллагааны хүрээнд 
Гёте-Институт нь жилд Монголын 50 орчим герман хэлний 
багш нарт хүрч ажилладаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь ерөнхий 
боловсролын сургуулийн багш байдаг. Жилд хоёр удаа богино 
хугацааны хэлний болон заах арга зүйн чиглэлээр мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулдаг. Үүнээс гадна бид герман 
хэлний багш нарт ХБНГУ-д мэргэжлийн сургалт семинар, хэлний 
сургалтад хамрагдах боломжийг олгодог. 

SCHULE FÜRS 
(INTERNATIONALE)   
LEBEN
Das Goethe-Institut fördert sechs Allgemeinbildende Schulen 
in der Mongolei im Rahmen der Initiative „Schulen: Partner 
der Zukunft“ (PASCH). Mit PASCH bringen wir die deutsche 
Sprache und Kultur in die Klassenzimmer der 50. Schule, 48. 
Schule, 23. Schule, Mongolisch-Russischen Schule in Ulan 
Bator sowie der 19. Schule und Soyuz Schule in Darkhan – 
und bauen interkulturelle Brücken. 2018 feierte die Initiative 
ihr 10. Jubiläum in der Mongolei.

Mongolische Schülerinnen und Schüler können an Projekten 
in der Mongolei und der Region Ostasien teilnehmen. 
Ein Fokus liegt hierbei auf Sprachkompetenz, Kreativität 
und neuen Kontakten. Ein Beispiel ist das Projekt 
„Schüleraustausch: Vernetzte Welten“: Schülerinnen und 
Schüler aus der Mongolei, Korea, China, Japan, Taiwan und 
Deutschland haben gemeinsam Ideen für einen virtuellen 
Schüleraustausch der Zukunft gesponnen und ganz konkret 
kleine Apps oder Webanwendungen entwickelt – und das 
alles auf Deutsch. 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 
СУРГУУЛЬ (ОЛОН УЛСЫН) 
АМЬДРАЛД 
“Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (ПАШ) 
санаачлагын хүрээнд Гёте-Институт Монгол улсад ерөнхий 
боловсролын 6 сургуультай хамтран ажилладаг юм. ПАШ-
аар дамжуулан бид нийслэлийн ерөнхий боловсролын 50, 
48, 23 дугаар сургууль, Монгол-Оросын хамтарсан сургууль,        
Дархан-Уул аймгийн 19 дүгээр сургууль болон Союз 
сургуулиудад герман хэл, соёлыг түгээх соёл хоорондын гүүр 
болж байна. 2018 онд ПАШ санаачлага 10 жилийн ойн баяраа 
Монголд тэмдэглэсэн билээ.

Монголын сурагчид Монголд болон Зүүн Азийн бүсэд зохион 
байгуулагддаг төрөл бүрийн төсөлт хичээл, хөтөлбөрүүдэд 
хамрагдах боломжтой. Хэлний чадамж болон бүтээлч чанар, 
шинээр харилцаа холбоо тогтоох нь энэхүү хөтөлбөрүүдийн 
гол зорилго юм. Тухайлбал “Сурагч солилцоо: Цахимаар 
холбогдсон ертөнц” хэмээх хөтөлбөрөөр Монгол, БНХАУ, Япон, 
Тайвань, БНСУ, ХБНГУ-ын сурагчид нэгэн дор цуглан ирээдүйд 
сурагч солилцооны хөтөлбөрийг цахим орчинд  хэрхэн 
хэрэгжүүлж болох талаар санаа бодлоо уралдуулан жижиг 
хэмжээний аппликейшн зохиож цахим хуудас бүтээсэн бөгөөд 
энэ бүхнийг герман хэл дээр хийсэн юм. 

Lehrkräfte aus Ostasien treffen sich in Ulan Bator zu einem PASCH-Seminar

Зүүн Азийн герман хэлний багш нар Улаанбаатар хотноо зохиогдсон ПАШ семинарт оролцов

Feier zum 10. Jubiläum der PASCH-Initiative

ПАШ санаачлага хэрэгжиж эхэлсний 10 жилийн ойн баяр
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PASCH-SCHULEN IN DER 
MONGOLEI 

МОНГОЛ ДАХЬ ПАШ 
СУРГУУЛИУД

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 
СУРГУУЛЬ:  ИРЭЭДҮЙН 
ТҮНШ (ПАШ) 
“Ерөнхий боловсролын сургууль – Ирээдүйн түнш” (ПАШ) 
санаачлагыг Германы Гадаад хэргийн яамнаас анх 2008 
онд бий болгоход 10 жилийн дараа дэлхийн даяар нийт 
2000 сургууль уг санаачлагаар холбогдсон байна хэмээн 
таамаглаж байсангүй. Эдүгээ 600 мянга орчим орчим 
сурагч герман хэлийг сурч байгаа нь олон улсад Гётегийн эх 
хэлийг сурах сонирхол их байгаагийн нотолгоо юм.

“Түнш сургууль” хөтөлбөрийг ялангуяа Монгол Улсад 
ихээхэн сонирхон хүлээн авсан билээ: Одоогоор Гёте-
Институт болон Хилийн Чанад дахь ЕБС-ийн асуудал 
эрхэлсэн төв газрын (ZfA) дэмжлэгтэйгээр нийт 12 сургууль 
ПАШ хөтөлбөрт хамрагдсанаар 2700 гаруй сурагч герман 
хэл сурч байна. Тус санаачлага ирээдүйд ч амжилттай 
хэрэгжихийн ерөөлийг дэвшүүлье!”

Штефан Дуппел
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсаас Монгол Улсад 
суугаа Элчин сайд

SCHULEN: PARTNER 
DER ZUKUNFT 
(PASCH) 
„Als die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) 
2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen wurde, war 
bei weitem nicht abzusehen, dass sie zehn Jahre später 
weltweit mehr als 2.000 Schulen miteinander verbinden 
würde. Die derzeit rund 600.000 aktiven Sprachschülerinnen 
und -schüler sind der beste Beweis dafür, dass sich die 
Sprache Goethes international großer Beliebtheit erfreut. 

Gerade in der Mongolei ist die Partnerschulinitiative auf 
ein enormes Interesse gestoßen: Inzwischen nehmen mit 
der Förderung des Goethe-Instituts und der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen zwölf mongolische Schulen 
am PASCH-Programm teil, mit rund 2.700 Schülerinnen und 
Schülern, die die deutsche Sprache erlernen. Ich wünsche der 
Partnerschulinitiative auch weiterhin viel Erfolg.“ 

Stefan Duppel 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

12
6 6

40

2.700

PASCH-Schulen in der Mongolei
Монгол дахь ПАШ-ЕБС

vom Goethe-Institut betreute Fit-Schulen
Гёте-Институтийн хариуцан ажилладаг ФИТ-ЕБС

von der ZfA betreute DSD-Schulen
Хилийн Чанад дахь ЕБС-ийн асуудал эрхэлсэн 
төв газрын хариуцдаг ДСД-ЕБС

Deutschlehrkräfte an PASCH-Schulen
ПАШ-ЕБС-иудын герман хэлний багш нарын тоо

Deutschlernende an PASCH-Schulen
ПАШ-ЕБС-иудын герман хэл суралцагчдын тоо

Deutschstunden pro Woche (durchschnittlich)
Долоо хоногт ордог герман хэлний 
хичээлийн дундаж цаг
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in Zusammenarbeit mit
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in Zusammenarbeit mit

Eine Initiative des

in Zusammenarbeit mit
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KULTUR 
WIR FÖRDERN 
DEN KULTURAUSTAUSCH 

СОЁЛ 
БИД СОЁЛЫН
СОЛИЛЦООГ ДЭМЖДЭГ 
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Ob DJ-Workshop, Gastspiel oder Filmfestival – mit unseren 
vielfältigen Kulturprojekten und -veranstaltungen leisten 
wir einen Beitrag zum kulturellen Dialog mit Deutschland. 
Das Goethe-Institut Mongolei versteht sich als Plattform 
für Kulturschaffende und als Mittler zwischen deutschen 
Künstlerinnen und Künstlern und der mongolischen 
Kulturszene und Zivilgesellschaft. Wir vertrauen dabei auf die 
Kraft der Kunst, die Fragen stellt und neue Zugänge eröffnet.

DJ сургалт, айлчлан тоглолт, кино наадмууд зэрэг 
өргөн хүрээг хамарсан манай соёлын төсөл болон үйл 
ажиллагаанууд нь Герман улстай соёлын харилцааг 
өргөжүүлэхэд чиглэгддэг. Монгол дахь Гёте-Институт 
нь соёл урлагийнхны хамтран ажиллах орон зайг 
бүрдүүлж, герман уран бүтээлчдийг Монголын урлаг 
соёлын салбарынхан, иргэний нийгэмтэй холбох үүргийг 
гүйцэтгэдэг. Бид аливаа асуудалд шинэ гарц шийдлийг бий 
болгодог урлагийн хүчинд итгэдэг.

Duo Raphaela Gromes und Julian Riem 
in der Staatsphilharmonie

Рафаела Громес болон Юлиан Рийм 
нарын хослол МУ-ын Филормонийн 
тайзнаа

DJane Bloody Mary auf dem INTRO 
International Electronic Music Festival

DJ Bloody Mary INTRO олон улсын 
электроник хөгжмийн наадам дээр

Fatih Akin und Anand Batbileg 
stellen ihren Film „Tschick“ vor

Фатих Акин, Б. Ананд нар “Чик” 
киногоо толилуулав

WIR FÖRDERN 
DEN KULTURAUSTAUSCH 

БИД СОЁЛЫН
СОЛИЛЦООГ ДЭМЖДЭГ 
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KOOPERATION UND 
PARTNERSCHAFT
Unsere Projekte entstehen in partnerschaftlicher und 
enger Zusammenarbeit mit Institutionen und Initiativen, 
Künstlerinnen und Künstlern in der Mongolei. Gemeinsam 
entwickeln wir immer wieder neue Formate, die den 
interkulturellen Dialog befördern und die Bedeutung 
der deutschen Kultur sichtbar machen. Mit zahlreichen 
Kooperationen und dem internationalen Koproduktionsfonds 
fördern wir die interdisziplinäre und internationale 
Vernetzung von Kunst- und Kulturschaffenden.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 
БОЛОН ТҮНШЛЭЛ
Бид Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй институт 
байгууллагууд, уран бүтээлчид, шинэ санаачлагын 
эзэдтэй нягт хамтран ажиллаж, түншлэлийн харилцаанд 
суурилсан төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Бид хамтдaa соёл 
хоорондын харилцаагaa өргөжүүлэн, Герман орны 
соёлын ач холбогдлыг сурталчлан таниулахад шинэ арга 
замыг хөгжүүлсээр байна. Удаа дараа хэрэгжүүлсэн 
олон талт хамтын ажиллагаа болон олон улсыг хамарсан 
уран бүтээлийн сангийн хүрээнд бид дотоодын болон 
олон улсын урлаг соёлын салбарынхан өөр хоорондоо 
санал бодлоо солилцон, хамтран ажиллахад дэмжлэг 
үзүүлсээр байна.

“Тэгш эрх, бахархлын өдрүүд”-ийн хүрээнд 
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан 
жазз тоглолт

Патрициа Тома болон СУИС-ийн 
оюутнууд сүүдрийн театр толилуулав

Найруулагч Юлиан Радлмайер Алтан Хальс 
Индепендент Кино Наадам 2018-д зочноор оролцов

Jazzkonzert im Rahmen der
 „Equality & Pride Days“ in Ulan Bator

Schattentheater mit Patricia Thoma 
und Studierenden der Mongolian 
State University of Arts and Culture 

Regisseur Julian Radlmaier auf dem 
Altan Khalis Independent Film Festival 2018
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GOETHE MUSIKLABOR 
ULAN BATOR (GMUB) 

УЛААНБААТАР ДАХЬ 
ГЁТЕ ХӨГЖМИЙН ТАНХИМ

Das Goethe-Institut fördert seit 2014 den mongolischen Jazz-
Nachwuchs. Gemeinsam mit dem Staatlichen Konservatorium, 
der wichtigsten Ausbildungsstätte für klassische und 
traditionelle Musik in der Mongolei, wurde zum Studienjahr 
2014/15 das Goethe Musiklabor Ulan Bator (GMUB) eröffnet. 

Unter der Leitung des deutschen Musikers Martin Zenker 
entstand mit dem GMUB erstmals ein Ausbildungszweig für 
Jazzmusik in der Mongolei – mit nachhaltiger Wirkung: Denn 
nach nur zwei Jahren konnte bereits im Jahr 2016 ein Jazz-
Bachelorstudiengang am Staatlichen Konservatorium etabliert 
werden.

Das GMUB hat sich in den letzten Jahren zur wichtigsten 
Plattform für Austausch und Vernetzung der mongolischen 
Jazz-Szene entwickelt. Es eröffnet den Nachwuchsmusikern 
akademische und berufliche Perspektiven. Dazu trägt auch 
die Hochschulpartnerschaft zwischen dem Konservatorium 
und der Hochschule für Musik und Theater München bei. 

Гёте-Институт нь Монголын жазз хөгжмийн залуу үеийнхэн 
сурч боловсроход 2014 оноос хойш дэмжлэг үзүүлж байна. 
Сонгодог болон язгуур урлагийн боловсрол олгогч чухал 
байгууллагын нэг Монгол Улсын Консерваторитой хамтран 
Гёте-Институт нь 2014/15 оны хичээлийн жилд Улаанбаатар 
дахь Гёте Хөгжмийн Танхим (GMUB)-ыг үүсгэн байгуулсан юм.

Герман улсын басс хөгжимчин Мартин Зенкерийн удирдсан 
энэхүү төслөөр Монголд анх удаа жазз хөгжимд суралцах 
боломж нээгдсэн бөгөөд улам бүр өргөжин тэлсээр байна. 
Төсөл хэрэгжиж эхлээд ердөө хоёрхон жилийн дараагаас 
буюу 2016 оны хичээлийн жилд Монгол Улсын Консерваторит 
жазз хөгжмийн бакалаврын сургалт шинээр нээгдсэн юм.

Өнгөрсөн хугацаанд GMUB нь Монголын жазз хөгжмийн 
салбарынхны туршлага солилцох, харилцаа холбоо тогтоох 
чухал төв болон хөгжсөөр байна. Энэхүү төслийн үр дүнд 
Монголын залгамж халаа хөгжимчид академик боловсрол, 
мэргэжлийн зүг чигээ олж авч байна. Түүнчлэн Монгол Улсын 
Консерватори болон Мюнхен хотын Хөгжим ба Театрын 
Урлагийн Дээд Сургууль хамтран ажиллах болсноор нэгэн 
чухал алхам болсон юм.

„Das Goethe-Institut gehört seit Jahren zu den wichtigsten Partnern 
unseres Konservatoriums. Gemeinsam haben wir ein neues Jazz-
Programm in der Mongolei etabliert, das sich sehr erfolgreich entwickelt. 
Unsere Jazz-Studenten spielen mittlerweile auf vielen Bühnen in Ulan 
Bator – zur großen Freude des Publikums!“  

Professor Purevkhuu Tsogbadrakh
Verdienter Mitarbeiter im Kunstbereich der Mongolei
Direktor des Staatlichen Konservatoriums der Mongolei 

“Гёте-Институт нь удаан хугацааны туршид Монгол Улсын 
Консерваторийн хамгийн чухал түншүүдийн нэг байсаар ирсэн. 
Монгол улсад жазз хөгжмийн боловсролыг олгох хөтөлбөрийг 
бид шинээр нэвтрүүлж, тун амжилттай хэрэгжүүлж байна. Жазз 
хөгжмийн оюутнууд маань Улаанбаатарын олон тайзнаа үзэгчдийн 
сонорыг мялаасаар байна.”

Профессор Цогбадрахын Пүрэвхүү 
МУУГЗ, Монгол Улсын Консерваторийн захирал
 

GMUB-Konzert zum International Jazz Day

Олон улсын жазз хөгжмийн өдөрт зориулсан GMUB тоглолт
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ICH KANN MIR EIN LEBEN 
OHNE JAZZ NICHT MEHR 
VORSTELLEN

ЖАЗЗ ХӨГЖИМГҮЙГЭЭР 
АМЬДРАЛАА ТӨСӨӨЛЖ 
ЧАДАШГҮЙ НЬ

Enkhjargal Erkhembayar, kurz Enji, gehört zu den ersten 
Absolventinnen des GMUB. Heute studiert sie Jazz-Gesang an der 
Hochschule für Musik und Theater München. Im Interview erzählt 
die junge Musikerin von ihrer Ausbildung, ihren Zielen und der 
Liebe zum Jazz.

Enji, du warst eine der ersten Studentinnen am GMUB. Wie 
kam es dazu?
Ich bin zufällig auf das GMUB gestoßen. Der Tipp kam von einer 
Bekannten, die mir von einem neuen Musikprojekt berichtete. 
Mir war sofort klar, dass das ein ganz besonderes Projekt 
ist – also habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und wurde 
angenommen.

Wie ging es dann weiter? 
Ich merkte schnell, dass ich eigentlich wenig Erfahrung mit Jazz 
hatte. Vorher hatte ich meinen Abschluss in Musikpädagogik 
gemacht und mich viel mit traditioneller mongolischer Musik 
beschäftigt. In den Jazz habe ich mich dann aber sofort verliebt. 
Damals war Jazz vollkommen neu in der Mongolei und das 
Interessanteste, was ich je gehört hatte. Jetzt kann ich mir ein 
Leben ohne Jazz nicht mehr vorstellen!

Энжи, чи GMUB төслийн хамгийн анхны оюутнуудын  
нэг нь. Яагаад энд суралцах болсон бэ?
GMUB-д сурах болсон маань гэнэтийн шийдвэр байсан юм. 
Хөгжмийн шинэ төслийн талаар нэгэн танилаасаа дуулсан 
хэрэг. Тэрхүү төсөл маш онцгой санагдсан учир би ур 
чадварын шалгалт өгч тэнцсэн.

Дараа нь юу болсон бэ?
Жазз хөгжмийн тал дээр харьцангуй туршлага багатай 
гэдгээ удалгүй ухаарсан. Өмнө нь дуу хөгжмийн багшийн 
чиглэлээр суралцаж төгсөхдөө монгол ардын дуун дээр 
түлхүү ажиллаж байсан. Гэхдээ жазз хөгжимд би шууд л 
дурласан гэж хэлж болно. Тэр үед Монголд жазз хөгжим 
гэдэг цоо шинэ зүйл байсан бөгөөд өмнө нь сонсож 
байгаагүй тэр содон аялгуунд татагдсан. Одоо бол жазз 
хөгжимгүйгээр амьдралаа төсөөлнө гэдэг хэцүү болжээ. 

Эрхэмбаярын Энхжаргал буюу Энжи нь GMUB төслийн хамгийн 
анхны төгсөгчдийн нэг. Тэрээр өдгөө Мюнхены Хөгжим ба Театрын 
Урлагийн Дээд Сургуульд жазз дуулаачаар суралцаж байна. 
Дараах ярилцлагаар залуу уран бүтээлч маань өөрийн зорилго, 
хөгжмийн боловсрол болоод жазз хөгжмийн тухай хуваалцлаа.

Auf der Webseite des Goethe-Instituts Mongolei finden 
Sie ein Hörbeispiel aus Enjis erster CD-Veröffentlichung: 
„Mongolian Song“. 

Та Монгол дахь Гёте-Институтийн цахим хуудаснаас 
Enji-ийн “Mongolian Song” хэмээх хамгийн анхны 
цомгийн дээжээс сонсох боломжтой.

Жазз цуврал: Энжи 
УДБЭТ-ын тайзнаа

Jazz Series: Enji auf der 
Bühne des Opernhauses 

Wie hat dich das GMUB geprägt?
Zusammen mit den anderen Studenten habe ich jeden Tag 
geprobt und gespielt. Dadurch habe ich sehr viel gelernt, vor 
allem von den Gastdozenten, die aus aller Welt nach Ulan Bator 
gekommen sind. Es war eine Freude zu sehen, wie sie mit ihren 
Instrumenten umgehen und die Musik fühlen – eine große 
Inspiration. Aber auch persönlich habe ich mich unglaublich 
entwickelt: Wenn ich als Sängerin auf der Bühne stand, war 
es anders als jemals zuvor. Ich habe mich frei gefühlt, konnte 
wirklich ich selbst sein. Das hat Martin mir gezeigt! 

Martin Zenker hat das GMUB aufgebaut. Was war das 
Besondere an Martins Unterricht?
Martin ist ein großes Vorbild – persönlich und professionell! Er 
hat mir nicht nur unglaublich viel Wissen über Jazzharmonie-
lehre weitergegeben, sondern mir auch beigebracht, welche 
Kraft der Jazz hat. Martin sagte immer: „Musik machen heißt 
geben.“ Wenn ich also auf die Bühne musste und nervös war, 
hat er mich dabei unterstützt, an mich zu glauben. Wenn man 
anfängt, sich selbst zu vertrauen, dann hat man keine Angst 
mehr etwas aus sich hervorzubringen. Das Schönste am Jazz ist 
eben, dass man sein kann, wer man wirklich ist.

Was hat sich in der mongolischen Musikszene durch das GMUB 
verändert?
Sehr viel! Zum Beispiel das Publikum: Anders als früher 
interessieren sich die Zuschauer jetzt wirklich für Jazz, hören 
ganz genau hin und kommen regelmäßig in unsere Konzerte. 
Vor allem finde ich es schön, dass sich die jungen Leute sehr 
für Jazz interessieren und diese wunderschöne Musik in der 
Mongolei immer mehr Fuß fasst.

Was sind deine Ziele für die Zukunft? 
Eines meiner größten Ziele ist natürlich, Jazzsängerin zu werden 
– dafür studiere ich gerade an der Musikhochschule München. 
Mein Wunsch ist aber auch, einen Beitrag für den Jazz in der 
Mongolei zu leisten: Ich möchte mein Wissen und meine Liebe 
zur Musik an eine neue Generation mongolischer Jazzmusiker 
weitergeben!

GMUB чамд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
Би бусад оюутнуудын хамтаар өдөр бүр бэлтгэл хийдэг 
байсан. Ингэснээрээ ч ихийг сурсан. Бараг долоо хоног 
бүр л дэлхийн өнцөг булангаас зочин багш нар ирж байлаа. 
Тэдний хөгжмийн зэмсэгтэйгээ хэрхэн харьцаж, хөгжмийг 
хэрхэн мэдэрч байгаа нь үнэхээр гайхалтай байсан. Багш 
нар маань надад маш их урам зориг өгч, хувь хүний хувьд ч 
би асар их өөрчлөгдсөн. Дуучны хувиар тайзан дээр гарах 
мөчийг юутай ч харьцуулшгүй. Тэр л агшинд би жинхэнэ 
өөрийнхөөрөө байж, эрх чөлөөг мэдэрдэг. Энэ маань 
Мартин багшийн л ач шүү дээ.

Мартин Зенкер GMUB-ыг үүсгэн байгуулсан. Түүний 
хичээлийн арга барилын онцлог юу вэ?
Мартин хөгжимчний төдийгүй хувь хүний хувьд миний 
үлгэр дуурайл. Багш маань бидэнд жазз хөгжмийн онолыг 
заахаас гадна  жазз хөгжим ямар их хүчтэйг мэдрүүлсэн. 
“Хөгжмийг бүтээнэ гэдэг өөрт буй бүхнээ зориулах” гэж 
Мартин багш үргэлж хэлдэг. Тиймээс тайзан дээр гарахдаа 
сандралгүй, өөртөө итгэлтэй байж сурсан. Хэрвээ тэгж 
чадвал аливааг хийж бүтээхэд айх зүйл үгүй биз ээ. 
Миний бодлоор жазз хөгжмийн хамгийн сайхан нь хүн 
өөрийнхөөрөө байж чаддагт оршдог.

GMUB төсөл Монголын хөгжмийн салбарт ямар өөрчлөлт 
авчирсан бэ?
Олон зүйл өөрчлөгдсөн! Жишээлбэл үзэгчид гэхэд жазз 
хөгжмийг чих тавин анхааралтай сонсож, бидний тоглолтод 
тогтмол ирж байна. Ялангуяа залуус жазз хөгжмийг улам 
бүр сонирхон, энэ гайхалтай хөгжим манайд улам хөгжиж 
байгаад их баяртай байна.

Ирээдүйн зорилго чинь юу вэ?
Гол зорилгын маань нэг бол мэдээж жазз дуучин болох. 
Тийм ч учраас би Мюнхен хотын Хөгжим ба Театрын 
Урлагийн Дээд Сургуульд суралцаж байна. Миний өөр 
нэгэн хүсэл бол эх орныхоо жазз хөгжмийн хөгжилд 
өөрийн хувьд нэмрээ оруулж, сурч мэдсэнээ болоод жазз 
хөгжмийн яруу сайхныг шинэ үеийн залууст хуваалцах юм.
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DEUTSCH-FRANZÖSISCHER 
KULTURFONDS
Der deutsch-französische Kulturfonds wurde 2003 aus 
Anlass des 40. Jubiläums des Élysée-Vertrags eingerichtet. 
Der Fonds hat zum Ziel, die deutsch-französische 
Zusammenarbeit im Ausland zu fördern, indem kulturelle 
und künstlerische Projekte unterstützt werden, die von den 
Kulturinstituten beider Länder in enger Zusammenarbeit mit 
lokalen Akteuren gemeinsam durchgeführt werden.

Das Goethe-Institut Mongolei und die Alliance 
Française d’Oulan Bator setzten bereits mehrfach 
Gemeinschaftsprojekte mit Mitteln des deutsch-französischen 
Kulturfonds um – zu so unterschiedlichen Themen wie der 
Illustration von Kinderbüchern oder neuen Entwicklungen im 
Modebereich mit einem Smart Fashion-Workshop. 

„Die Zusammenarbeit zwischen Goethe-Institut und Mongolian State University of 
Arts and Culture hat sich in den letzten Jahren sehr vielfältig und positiv entwickelt. 
Gemeinsame Projekte wie die mit Goethe-Institut und Alliance Française organisierten 
Workshops zu Kinderbuchillustration oder Smart Fashion haben über die Jahre ein tiefes, 
gegenseitiges Vertrauen geschaffen. Das Jubiläumsjahr ist für uns Anlass, auch nach 
vorne zu blicken und über die zukünftige Gestaltung unserer Beziehungen zu sprechen und 
sie gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Dr. Uranchimeg Dorjsuren
Leiterin der School of Fine Arts der Mongolian State University of Arts and Culture 
 

ГЕРМАН-ФРАНЦЫН 
СОЁЛЫН САН 
Герман-Францын соёлын санг 2003 онд Елисейн гэрээ 
хүчин төгөлдөр болсны 40 жилийн ойд зориулан 
байгуулсан. Энэхүү сангийн зорилго нь тухайн орон 
нутгийн уран бүтээлчидтэй соёл урлагийн төслүүдийг 
хамтран хэрэгжүүлэх замаар Герман-Франц улсын хамтын 
ажиллагааг хилийн чанадад хөгжүүлэхэд оршдог. 

Тус сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол дахь Гёте-Институт нь 
Монгол-Францын төвтэй хамтран хүүхдийн номын зураг, 
загварын салбарт шинэ арга техникийг ашигласан “Smart 
Fashion” зэрэг өргөн хүрээт төсөл хэрэгжүүлж байна.

“Гёте-Институт болон Монгол Улсын Соёл Урлагийн Их Сургуулийн хамтын ажиллагаа 
нь сүүлийн жилүүдэд улам амжилттайгаар өргөжин тэлж байна. Тухайлбал, хүүхдийн 
номын зургийн төсөл, Smart Fashion зэрэг Гёте-Институт, Монгол-Францын Төвтэй 
хамтран зохион байгуулсан арга хэмжээнүүд маань он цагийн туршид гүнзгий 
итгэлцлийг бий болгож чадсан юм. Энэхүү 10 жилийн ойн баяр нь бидний хувьд улам 
урагшаа тэмүүлэх, ирээдүйн хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх, хамтдаа өсөн дэвжих 
завшааныг олгож байна.”

Доктор Доржсүрэнгийн Уранчимэг
СУИС-ийн Дүрслэх, Дизайн Урлагийн Сургуулийн захирал

Патрициа Тома, Микаэль Эль Фати нарын 
удирдсан номын зургийн сургалт

Анина Нэт, Одри Бриот нарын удирдсан 
Smart Fashion сургалт

Illustrationsworkshop mit 
Patricia Thoma und Mickaёl El Fathi

Smart Fashion-Workshop mit Anina Net 
(o.l.) und Audrey Briot (u.r.) 
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INTERNATIONALER 
KOPRODUKTIONS-
FONDS
Internationale Koproduktionen stehen beispielhaft 
für die partnerschaftliche und dialogische 
Zusammenarbeit. Das Goethe-Institut will mit dem 
seit 2016 aufgelegten Koproduktionsfonds die 
Entstehung neuer Netzwerke und Arbeitsformen 
in globalen Zusammenhängen erproben. Die 
Ermöglichung eines derartigen Austausches und 
die damit einhergehende Vernetzung unter den 
Akteuren sind dabei ebenso wichtig wie die 
entstehenden Produktionen. 

ОЛОН УЛСЫН 
ХАМТАРСАН УРАН 
БҮТЭЭЛИЙН САН
Олон улсын хамтарсан уран бүтээл нь түншлэл, 
зөвшилцлийн харилцаанд суурилсан хамтын 
ажиллагааны нэгэн илрэл юм. Гёте-Институтийн 
2016 оноос хэрэгжүүлж буй хамтарсан уран 
бүтээлийн сан нь олон улсыг хамарсан харилцаа 
холбоо болоод ажиллах хэлбэрийг шинээр бий 
болгохыг зорьж байна. Мэдээлэл туршлагаа 
харилцан солилцох, холбоо тогтоох нь үүний үр 
дүнд бий болсон уран бүтээлийн  нэгэн адил 
чухал ач холбогдолтой юм.

Герман уран бүтээлч Карстен Николай/Алва Ното болон монгол 
хөөмийчдийн хамтарсан “Агшин зуур” авиан дүрслэлийн үзүүлбэр

Deutsch-mongolische Koproduktion „A Temporality“: Sound-Performance 
von Carsten Nicolai/Alva Noto mit mongolischen Kehlkopfsängern 

Mehr Informationen auf:
www.goethe.de/IKF 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
www.goethe.de/IKF 
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KULTURERBEERHALT 
IN DER MONGOLEI 
Seit dem Jahr 2009 engagiert sich das Goethe-Institut 
gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern in 
der Ausbildung von Restauratoren und Bibliothekaren in der 
Mongolei. Mit Workshops und viel Arbeit direkt am Material 
wurde und wird so ein nachhaltiger Beitrag zum Erhalt und 
zur Restaurierung des reichen mongolischen Kulturerbes 
geleistet. 

Im Gandantegchenlin-Kloster, Buddhistisches Zentrum der 
Mongolei, wurde unter Anleitung der deutschen Diplom-
Restauratoren Dirk Ferlmann und Viola Beier eine nach 
modernen Kriterien der Bestandserhaltung konzipierte 
Werkstatt für Papier- und Textilrestaurierung in der 
Klosterbibliothek eingerichtet.

Das Gandantegchenlin-Kloster beherbergt die größte 
Sammlung buddhistischer Manuskripte des Landes. Die 
Werkstatt ermöglicht es den Bibliothekaren zukünftig, 
kontinuierlich an der Restaurierung der Sutren zu 
arbeiten. Das Goethe-Institut Mongolei unterstützt die 
Ausbildung der Bibliothekare durch Fortbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen.

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ СОЁЛЫН 
ӨВИЙН ХАМГААЛАЛТ 
Гёте-Институт нь 2009 оноос хойш бүс нутгийн болон олон 
улсын түнш байгууллагуудтай хамтран Монголын сэргээн 
засварлагчид, номын санчдын боловсролыг дээшлүүлэхэд 
хүчин зүтгэж байна. Тухайлбал сургалт зохион байгуулах болон 
тухайн объект дээр шууд ажиллах зэргээр бид Монголын 
соёлын үнэт өвийг хойч үедээ өвлүүлэх үйлсэд тогтвортой 
хувь нэмэр оруулж байна.

Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн 
номын санд Герман улсын мэргэжлийн сэргээн засварлагчид 
болох Дирк Ферлманн, Виола Байер нарын удирдлага дор 
орчин үеийн сан хөмрөг хадгалалтын шаардлагыг хангасан 
цаас болон даавуун эдлэлийг сэргээн засварлах урланг 
байгуулсан.

Гандантэгчэнлин хийд нь Монгол улсын хэмжээнд хамгийн 
том судрын сан хөмрөгтэй. Энэхүү урлан нь номын санчдад 
судар бичгийг цаашид тогтмол сэргээн засварлах боломжийг 
олгож байгаа юм. Монгол дахь Гёте-Институт нь тус хийдийн 
номын санчдад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт семинарыг 
зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлж байна.

„Ein handfestes Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-
Institut Mongolei und dem Gandantegchenlin-Kloster ist die Einrichtung 
einer professionellen Restaurierungswerkstatt in unserer Bibliothek. 
Am wichtigsten für den Erfolg des Projekts war die fortlaufende 
Qualifizierung unserer Bibliothekare durch Experten aus Deutschland. 
Nun können wir selbstständig an der Reinigung, Restaurierung, Erhaltung 
und Digitalisierung der wertvollen Manuskripte arbeiten. Für diese 
Unterstützung sind wir dankbar.“ 

Munkhbaatar Batchuluun
Beauftragter für Internationale Beziehungen im Gandantegchenlin-
Kloster, Buddhistisches Zentrum der Mongolei

“Монгол дахь Гёте-Институт болон Гандантэгчэнлин хийдийн хамтын 
ажиллагааны нэгэн бодит үр дүн нь манай номын санд мэргэжлийн 
сэргээн засварлах урланг байгуулсан явдал байлаа. Төслийн хамгийн 
гол ололт нь герман мэргэжилтнүүд Гандантэгчэнлин хийдийн номын 
санчдын мэдлэг чадварыг тогтмол дээшлүүлж байгаад оршино. 
Ингэснээр бид ховор нандин гар бичмэлүүдээ сэргээн засварлаж, хойч 
үедээ үлдээн, цахим хэлбэрт оруулах ажлыг бие даан хийх боломжтой 
болсон. Энэхүү тусламж дэмжлэгт талархаж буйгаа илэрхийлж байна.”

Батчулууны Мөнхбаатар                 
Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн гадаад 
харилцаа хариуцсан тэргүүлэгч             
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DEUTSCHLAND 
WIR INFORMIEREN 
ÜBER DEUTSCHLAND 

ГЕРМАН УЛС 
БИД ГЕРМАН УЛСЫН
ТУХАЙ МЭДЭЭЛДЭГ
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WIR INFORMIEREN 
ÜBER DEUTSCHLAND 
Die Deutsche Informationsbibliothek in Ulan Bator bietet 
ihren Leserinnen und Lesern individuelle Beratung und 
ein umfangreiches Angebot an Medien in deutscher 
Sprache: Lernmaterialien zu Deutsch als Fremdsprache, 
zeitgenössische Literatur und Klassiker, Kinder- und 
Jugendbücher, Hörbücher, Filme und Musik sowie deutsche 
Magazine und Zeitschriften. 

БИД ГЕРМАН УЛСЫН
ТУХАЙ МЭДЭЭЛДЭГ
Улаанбаатар хот дахь Германы Мэдээллийн Номын Сан нь 
уншигчдад зөвлөгөө өгч, герман хэл дээрх төрөл бүрийн 
материалыг санал болгож байна. Тухайлбал, герман хэлний 
сурах бичиг, орчин цагийн болон сонгодог уран зохиол, 
хүүхэд болон өсвөр үеийнхний зохиол бүтээл, сонсдог 
ном, кино, дуу болон герман сонин сэтгүүлтэй танилцах 
боломжтой.

BIBLIOTHEK ALS 
BEGEGNUNGSORT  
Unsere Bibliothek ist ein Begegnungsort für alle, die 
sich für die deutsche Kultur und Sprache interessieren: 
Wir organisieren regelmäßig Programme und 
Veranstaltungen – ob Lesenächte für Schülerinnen und 
Schüler, Bibliotheksführungen für Deutschlerner oder 
Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen, es ist für jeden 
etwas dabei!  

Oyuntsetseg Shaariibuu und Buyantsetseg Gombodorj
Bibliothekarinnen der Deutschen Informationsbibliothek  

НОМЫН САН - УУЛЗАХ 
ГАЗАР
Манай номын сан нь Герман хэл соёлыг сонирхогч 
хэн бүхний уулзах газар юм. Бид сурагчдад зориулсан 
уншлагын үдэш, герман хэл сонирхoгчдод номын сангийн 
танилцуулга болон кино үзвэр хэлэлцүүлэг зэрэг олон талт 
үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг. 

Шаарийбуугийн Оюунцэцэг, Гомбодоржийн Буянцэцэг
Германы мэдээллийн номын сангийн номын санчид

Номын дизайны чиг хандлага: Ута 
Шнайдерын илтгэл

Trends der Buchgestaltung: 
Vortrag von Uta Schneider
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INFORMATION UND 
INTERAKTION 
Der Internetauftritt des Goethe-Instituts Mongolei steht für 
Qualität, Aktualität und Vielfalt. Unsere Webseite informiert 
über unsere Angebote und stellt hochwertige multimediale 
Inhalte zur deutschen Sprache, Kultur und Gesellschaft zur 
Verfügung. Wir beleuchten zudem ausgewählte Themen aus 
deutscher und mongolischer Perspektive und rücken diese 
im Austausch mit Goethe-Instituten aus aller Welt in einen 
internationalen Kontext. 

Mit den Menschen in der Mongolei suchen wir den Dialog in 
den Sozialen Medien: Das Goethe-Institut Mongolei ist aktiv 
auf Facebook und informiert, unterhält und vernetzt dort alle 
am deutsch-mongolischen Kulturaustausch Interessierten.

МЭДЭЭЛЭЛ БА ХАРИЛЦАА 
ХОЛБОО
Монгол дахь Гёте-Институт цахим хуудсаараа чанартай 
бөгөөд олон талт шинэлэг мэдээллийг хүргэхийг эрхэм 
болгодог. Та манай цахим хуудаснаас Гёте-Институтийн 
үйл ажиллагааны тухай мэдээлэлтэй танилцахаас гадна 
герман хэл, соёл, нийгмийн холбогдолтой өндөр чанар 
бүхий мультимедиа агуулгыг хүлээн авах боломжтой.
Түүнчлэн бид тодорхой сэдвүүдийг Монгол болон Герман 
орны өнцгөөс харуулахыг зорьдог бөгөөд энэ талаар 
дэлхийн өнцөг булан дахь бусад Гёте-Институттэй 
хуваалцан, олон улсын агуулгад нийцүүлдэг. 

Бид олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан Монгол улсад 
суугаа хүмүүстэй холбоо тогтоохыг эрмэлздэг. Тухайлбал, 
Монгол дахь Гёте-Институт нь фэйсбүүк хуудсаа идэвхтэй 
хөтөлж, Герман-Монголын соёлын харилцааг сонирхогчдод 
мэдээлэл хүргэн, хоорондоо санал бодлоо хуваалцах орон 
зайг бий болгодог.

ONLEIHE: DIE DIGITALE 
BIBLIOTHEK  
Über die Onleihe – die digitale Bibliothek des Goethe-Instituts 
– haben unsere Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer überall in 
der Mongolei Zugriff auf mehr als 36.000 digitale Medien wie 
eBooks, ePaper und eAudios. 

Außerdem stehen über 100 deutsche Filme zum Streamen zur 
Verfügung. Das Filmangebot umfasst Literaturverfilmungen, 
zahlreiche Kinodokumentationen zu verschiedensten Themen, 
Kinderfilme und Komödien. 

ONLEIHE: 
ЦАХИМ НОМЫН САН
Гёте-Институтийн цахим номын сангийн үйлчилгээ болох 
Onleihe нь Монгол улсад оршин суугаа уншигчдад 36 мянга 
гаруй цахим ном, дуу бичлэг, сэтгүүл зэрэгтэй танилцах 
боломжийг олгодог.

Үүнээс гадна тус санд хадгалагдаж буй 100 гаруй киног 
тоглуулах боломжтой. Танд хялбаршуулсан, олон сэдвийг 
хамарсан баримтат, хүүхдийн болон инээдмийн кино 
зэргийг санал болгож байна.
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AM ANFANG WAR DAS 
WORT – UND SEINE 
ÜBERSETZUNG
Um deutschen Autorinnen und Autoren auch in der 
Mongolei Gehör zu verschaffen, bieten wir strukturelle 
Unterstützung durch unsere Übersetzungsförderung: So 
bestärken wir Verlage, zeitgenössische deutsche Literatur 
einem interessierten mongolischen Publikum zur Verfügung 
zu stellen. Im Monsudar Verlag, führender Verlag für 
internationale Belletristik, Sachbücher und Wissenschaft in 
der Mongolei, sind zuletzt Übersetzungen von Thomas Melles 
„Die Welt im Rücken“, Dietmar Daths „Karl Marx“ und Hans 
Magnus Enzensbergers „Der Zahlenteufel“ erschienen. 

SOCIAL TRANSLATING 
Das Goethe-Institut nutzt zudem die digitalen Möglichkeiten 
und lädt Übersetzerinnen und Übersetzer aus Asien zu 
Social-Translating-Projekten ein: Sie übertragen einen 
deutschsprachigen Roman in ihre jeweiligen Landessprachen, 
treffen sich auf einer E-Book-Plattform und erarbeiten 
ihre Übersetzungen im Austausch untereinander sowie im 
engen Diskurs mit der Autorin oder dem Autor. Aus digitalen 
Begegnungen und persönlichen Treffen entstehen enge 
Beziehungen zwischen allen Beteiligten.

ХАМГИЙН АНХ ҮГ БАЙВ - 
ДАРАА НЬ ТҮҮНИЙ 
ОРЧУУЛГА 
Герман зохиолчдын уран бүтээлийг монгол уншигчдын 
хүртээл болгох зорилгоор Гёте-Институт нь орчуулгыг дэмжих 
олон шатлалт хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Бид орчин цагийн 
герман хэл дээрх зохиолыг уншигчдын сонирхолд нийцүүлэн 
монгол хэлнээ хөрвүүлж буй хэвлэлийн газруудыг дэмжин 
ажилладаг. Дэлхийн уран зохиол, танин мэдэхүй болон 
шинжлэх ухааны зохиол бүтээлээр Монгол улсдаа тэргүүлэгч 
Монсудар хэвлэлийн газар нь Томас Мэллэ “Нуруун 
дээрх ертөнц”, Дийтмар Дат “Карл Маркс”, Ханс Магнус 
Энценсбергер “Тооны чөтгөр” хэмээх бүтээлүүдийг уншигчдад 
хамгийн сүүлд хүргэсэн билээ. 

ХАМТЫН ОРЧУУЛГА 
Гёте-Институт нь цахим боломжид тулгуурлан Ази тивийн 
орчуулагчдыг “Хамтын орчуулга” төсөлд хамруулж байна. 
Орчуулагчид герман хэл дээрх зохиолыг өөрсдийн эх 
хэлнээ хөрвүүлэхдээ цахим орчинд өөр хоорондоо 
төдийгүй номын зохиогчтой харилцан саналаа солилцон, 
орчуулгаа улам боловсронгуй болгож байна. Ингэснээр 
төслийн оролцогчид цахим болон бодитоор биечлэн 
уулзаж, хамтран ажиллах боломж бүрджээ.

ЗУРАГТ НОМ

ISBN 978-99973-1-503-8 

9  7 8 9 9 9 7  3 1 5 0 3 8

monsudar.mn 14.900₮
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У Т ГА  З ОХ И ОЛ

ОРЧИН �ЕИЙН УРАН ЗОХИОЛ

ISBN 978-99973-1-562-5 

9  7 8 9 9 9 7  3 1 5 6 2 5

monsudar.mn 9.900¥

Åð íü øàòðûã òîãëîîì ãýæ íýðëýõ íü õýð çîõèìæ-
òîé âý? Íýð ñ¿ðèéã íü ãóòààí áóóðóóëñàí õýðýã 
áèø ãýæ ¿¿?

ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛ

ISBN 978-99973-1-445-1

9  7 8 9 9 9 7  3 1 4 4 5 1

monsudar.mn 9.900₮

Германы зохиолч Эрих Кэстнерийг алдаршуулсан энэхүү хүүхдэд зо-
риулсан анхны детектив роман анх 1929 онд хэвлэгдсэн бөгөөд өдгөө 
дэлхийн 60 хэлнээ орчуулагджээ. Үйл явдал нь гоёчилж зассан уран 
зөгнөлийн орчинд бус, тухайн үеийн Берлин хотын орчинд, амьдралд 
байх бодит дүрүүдийн талаар өгүүлдэг нь энэ романыг тухайн цаг үед 
бичигдсэн бусад хүүхдийн зохиолуудаас онцгойруулдаг. Түүнчлэн энэ 
романд ёс суртахууны сургаалыг ил тод тулгалгүйгээр, дүрүүдийн үйл 
хэргээр дамжуулан харуулсан нь гайхалтай.

...Дуут дохиотой хүү жаахан бодолхийлснээ: 
–   Хулгайчийг барих чинь ёстой догь! Үнэхээр гайхалтай! Нээрээ шүү! 

Чамайг дур гүйцэхгүй бол би тусалъя.
–   Тэгвэл чамд хязгааргүй баярлах сан. 
–   Дэмий юм бүү ярь. Чамд туслах нь ойлгомжтой шүү дээ. Намайг 

Густав гэдэг. 
–   Намайг Эмил гэдэг. 
Тэд ихэд тааламжтайгаар гар барьцгаалаа.…
 

“МОНСУДАР” хэвлэлийн газар 
хүүхдийн номын “ЖАНГАР” редакц

ХҮҮХДИЙН ШИЛДЭГ ЗОХИОЛЫН 
“ГАЙХАМШГИЙН ЭРЭЛД” ЦУВРАЛ

10+
нас

МОДНЫ
НУУЦЛАГ
АМЬДРАЛ

МОДНЫ
 НУУЦЛАГ АМЬДРАЛ

П Е Т Е Р  В У О Л Л Е Б Е Н

Ой бол хүн бидний хүсэн тэмүүлэн очих дуртай 
орчин, анир чимээгүй, онгон дагшин байгалийн 
бэлгэдэл юм. Ойн нэрт мэргэжилтэн Петер Вуол-
лебен энэхүү номдоо модны нууцлаг далд амьд-
ралыг хачин жигтэй талаас нь дүрслэн үзүүлжээ. 
Мод ой санамжтай, хоорондоо мэдээлэл солилц-
дог, өвдөлт мэдэрдэг, тэр бүү хэл наранд түлэгдэж, 
бас үрчлээтдэг гэнэ. Царс мод жишээ нь өөр хоо-
рондоо химийн үнэрт бодисоор харилцах аж. Мод 
шавжийн дайралтад өртвөл үнэрт дохио илгээх 
ба эргэн тойрных нь мод мэдээг хүлээн авмагцаа 
минутын дотор зэвсэглэн, шавжийг үргээх тусгай 
гашуун бодис ялгаруулдаг ажээ. 

Петер Вуоллебен ойн мэргэжилтнээр ажил ласан 
олон арван жилийнхээ арвин баялаг туршла-
гаас уудлан та бидэнд ойн ертөнцийг цоо шинэ 
өнцгөөс дэлгэн толилуулж байна. Ой модны ту-
хай шинэ мэдээ мэдээлэл, уран сэтгэмж дүүрэн уг 
номд байгалийн гайхамшгийг ер бусын, гайхши-
рал төрүүлэм дүрслэн өгүүлжээ.  

ЭКОЛОГИ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН

ISBN 978-99973-1-544-1 

9  7 8 9 9 9 7  3 1 5 4 4 1

monsudar.mn 19.900¥
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МОД ЮУ МЭДЭРЧ, ХООРОНДОО 
ХЭРХЭН ХАРИЛЦДАГ ВЭ?

ДАЛД ЕРТӨНЦИЙН 
НУУЦАД НЭВТРЭХҮЙД

ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ 
ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД
| WORLD GARDEN IN MONGOLIA |

ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН:

Тооны чөтгөр

ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛ

ISBN 978-99973-1-583-0 

9  7 8 9 9 9 7  3 1 5 8 3 0

monsudar.mn 18.900₮

Ханс Магнус Энценсбергер

Х
анс М

агнус Э
нценсбергер

Дизайн болон зургийг 
Ротраут Зүзанне Бернер

Тооны
 Ч

өтгөр

Математикаас айдаг хэн бүхний 
ширээний ном

Дэлхийн 26 хэлнээ орчуулагдаж, сая гаруй хувь борлогдсон 
олон улсын бестселлер бүтээл.

Арван хоёр настай Роберт хүү математикт үнэхээр дургүй. 
Гэтэл нэгэн шөнө түүний зүүдэнд тооны чөтгөр орж ирэх нь 

тэр. Тооны чөтгөр Робертыг илбэ шидийн ертөнцөөр аялуулж, 
төгсгөлгүй тоо, анхны тоо, фибоначчийн дараалал гэх мэт 

тооны ертөнцийн олон гайхамшгийг харуулна. Уншигч бид 
ч мөн Роберттой хамт зүүдлэх тусмаа математикийн гүн рүү 

нэвтэрч, ихийг сурч авна.

“Математикийн мэдлэг тааруухан 
насанд хүрэгчид ч энэ номыг уншаад 

хүүхэд шиг сэтгэл догдлон гайхах 
болно.” 

- Мартин Гарднер, “Лос Анжелес 
Таймс” сонин

-

 –  – 

№
3

№3
НИЙГМИЙН УХААН

monsudar.mn

9  7 8 9 9 9 7  3 1 5 8 4 7

ISBN 978-99973-1-584-7

14.900¥
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КЕЛЬМАН

XVIII зууны сүүл үеэр Германы хоёр залуу эр-
дэмтэн дэлхийг хэмжих ажилд шамдаж бай-
лаа. Тэдний нэг болох Александр фон 
Хумбольдт ширэнгэн ойг нэвтлэн, хээр талыг 
туулж, Ориноко голыг гатлаад, элдэв хорыг 
өөр дээрээ туршиж, нутгийн уугуул иргэдийн 
бөөс хуурсыг тоолно. Тэрээр газрын гүн дэх 
агуйнууд руу орж, галт уулуудад авирч, далайн 
үлэмж биетэн хийгээд хүний мах иддэг ган-
нибалуудтай таарч явав. Харин нөгөөх нь ма-
тематикч, одон орон судлаач Гаусс Гёттинген 
хотдоо сууж байгаад л орон зай муруйлттай 
болохыг баталж орхидог. Тэрээр эхнэргүй 
амьдарч чадахгүй атлаа хуримынхаа шөнө 
хүртэл толгойдоо орсон томьёог тэмдэглэж 
авахаар орноосоо үсрэн босдог нэгэн. Нэр 
алдарт хүрсэн хоёр баатар маань насан өтөл, 
бас яльгүй этгээд ч гэмээр болсон хойноо, 
1828 онд Берлин хотноо уулзана.   

ОРЧИН ҮЕИЙН УРАН ЗОХИОЛ

ISBN 978-99973-1-411-6

9  7 8 9 9 9 7  3 1 4 1 1 6

monsudar.mn 00.000₮
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ОРЧИН �ЕИЙН УРАН ЗОХИОЛ

ISBN 978-99973-1-677-6  

9  7 8 9 9 9 7  3 1 6 7 7 6

monsudar.mn 12.900¥

Вольфганг Бройер

Жазз гармони 

суурь мэдлэг 
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Вольфганг Бройер

Жазз гармони 
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Кёлн хотын Хөгжмийн дээд сургуулийн профессор

1963-1968: германы орчин үеийн Жазз хөгжмийн 
төлөөлөгчид оролцсон “Жаззлабор” хэмээх цуврал 
концертийг санаачилж, удирдсан. Хөгжмийн 
чуулга, найрал хөгжимд зориулан аязууд зохиосон. 
мюнхен хотын радиогийн найрал хөгжмийн чуулга 
болон сийгерландын найрал хөгжимтэй хамтарч 
пянз бичихэд гар бие оролцсон болно. мөн тэрээр 
“нутгийн соёл - нордрайн Вестфаллен муж” цуврал 
үйл ажиллагааны хүрээнд тус мужийн симфони 
найрал хөгжимд зориулан уран бүтээл туурвисан аж. 
зохиолч дийтер Кьюнтэй хамтран Баруун германы 
Вестдойч болон австрийн радио сонсогчдод 
зориулсан сонсдог зохиолуудын хөгжмийг зохиосон. 
Хойд германы норддойч радиод удирдаач, “Бигбанд 

(Bigband)” хамтлагийн найруулагчаар ажиллажээ. 

1975-2006: нордрайн Вестфаллен мужийн өсвөр үеийнхний жазз хөгжмийн 
чуулгад удирдаач, хөгжмийн зохиолч, найруулагчаар ажилласан. Бие даасан 
бүтээлээрээ 8 пянз (CD) гаргаж, олон улсаар аялан тоглолт хийсэн.

2006: дээрх найрал хөгжмөөрөө Троссингенд зохиогдсон сонгомол найрал 
хөгжмийн улсын уралдаанд тэргүүн байр эзэлжээ.

2002 оноос хойш: Жүжигчин марита Бройер (Marita Breuer)-той хамтран утга 
зохиолын уншлагад зориулан ая бичиж, төгөлдөр хуурчаар ажиллаж байна. 

Хөгжим

ISBN 978-99973-1-619-6

9  7 8 9 9 9 7  3 1 6 1 9 6

monsudar.mn 34.900₮

чик
Зургийг Лаура Олшок

Волфганг Херндорф
Волфганг Херндорфын энэхүү  роман 
биднийг луужин ч үгүй, газрын зураг ч 
үгүйгээр  нар шарсан Германы эх нутгаар 
аялуулах болно. Зураач Лаура Олшок 
тухайн мөчүүдийг гайхалтай дүрслэлээрээ 
илэрхийлэн зурсан нь улам ч сэтгэл 
хөдөлгөм болжээ.
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Уран зохиол

ISBN 978-99973-1-401-7

9  7 8 9 9 9 7  3 1 4 0 1 7

monsudar.mn 16.900₮

ХЭВЛЭЛИЙН ГАЗАР

Übersetzerin Ariuntsetseg Ganbold (2.v.l.) auf der Frankfurter Buchmesse 

Франкфуртын номын үзэсгэлэнд орчуулагч Г. Ариунцэцэг оролцов (зүүнээс 2 дахь)

„Wir arbeiten als Verlag eng mit dem Goethe-Institut Mongolei zusammen. 
Die Übersetzungsförderung unterstützt uns dabei, dem mongolischen 
Publikum literarische und wissenschaftliche Werke aus Deutschland zu 
vermitteln. Das Goethe-Institut leistet damit einen Beitrag zum internationalen 
Wissensaustausch und zur Eigenermächtigung unserer Leserinnen und Leser. 
Das inspiriert viele Menschen. Deshalb freue ich mich auf weitere gemeinsame 
Aktivitäten.“  

Enkhbat Roozon
Leiter des Monsudar Verlags, Unternehmer und politischer Publizist

“Хэвлэлийн газрын хувьд бид Монгол дахь Гёте-Институттэй нягт хамтран 
ажилладаг. Орчуулгыг дэмжих хөтөлбөр нь германы утга зохиол, шинжлэх 
ухааны зохиол бүтээлүүдийг монгол уншигчдын хүртээл болгоход бидэнд 
дэмжлэг үзүүлдэг. Гёте-Институт нь үүгээрээ дэлхийн соёл иргэншлээс 
суралцах боломж олгохоос гадна манай уншигчдын боловсролд чухал хувь 
нэмэр оруулж байна. Олон хүний оюуныг тэтгэж буй энэхүү үйлс цаашид ч 
үргэлжилнэ гэдэгт итгэж байна.”

Роозонгийн Энхбат
Монсудар хэвлэлийн газрын захирал, бизнес эрхлэгч, улс төрийн нийтлэлч
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DEUTSCHLAND 
ERFÄHRT MAN 
AM BESTEN IN 
DEUTSCHLAND 
Weil es gemeinsam leichter fällt, sich auf 
den weiten Weg zu machen, organisiert das 
Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen 
Amtes und anderer Institutionen zahlreiche 
Besucherprogramme und Informationsreisen 
für Kulturschaffende, Fachleute und 
Journalisten aus der Mongolei und der Welt. 
Unsere Gäste lernen das Land kennen und 
erhalten durch den intensiven Kontakt mit 
Expertinnen und Experten ihres Fachs auch 
wertvolle neue Impulse für die eigene Arbeit 
- wie hier beim Besuch der documenta 14 in 
Kassel.

ГЕРМАН УЛСЫН 
ТУХАЙ ГЕРМАНД Л 
ХАМГИЙН САЙН 
ОЛЖ МЭДНЭ 
“Эрлийг сургаар, эрдмийг хичээлээр” 
гэдэгчлэн Гёте-Институт нь Холбооны Гадаад 
Хэргийн Яамны болон бусад холбогдох 
байгууллагуудын нэрийн өмнөөс мэдээлэл, 
шинэлэг санааг олгох зорилгоор Монголын 
ба дэлхийн олон орны соёлын зүтгэлтнүүд, 
мэргэжлийн уран бүтээлчид, сэтгүүлчдийг 
хилийн чанадад айлчлах хөтөлбөрт илгээдэг. 
Тэдгээр хүмүүс Герман оронтой танилцан, 
мэргэжилтнүүдтэй санаа бодлоо солилцон, 
шинэ соргог санааг ажил хэрэгтээ тусгаж 
авдаг. Тухайлбал, Кассел хотноо зохион 
байгуулагдсан 14 дэх удаагийн “documenta” 
үзэсгэлэнд Монголын уран бүтээлчдийн 
төлөөлөл оролцсон.

„Regelmäßig nehmen Künstler, Kuratorinnen und Kulturmanager aus der 
Mongolei an den vom Goethe-Institut organisierten Besucherreisen nach 
Deutschland teil – häufig gemeinsam mit Teilnehmenden aus anderen 
asiatischen Ländern. Dieser Austausch und die Impulse, mit denen die Reisenden 
aus Deutschland zurückkommen, leisten einen entscheidenden Beitrag zum 
Aufbau von Kapazitäten bei den Kulturschaffenden in der Mongolei.“ 

Odgerel Odonchimed
Leiterin des Arts Council of Mongolia

“Гёте-Институтийн зохион байгуулдаг танилцах аялалд уригдсан монгол уран 
бүтээлчид, кураторууд, соёлын менежерүүд Ази тивийн бусад орны уран 
бүтээлчдийн хамтаар тогтмол оролцдог. Герман улсад зохион байгуулагддаг 
тус танилцах аяллаас олж авсан мэдлэг туршлага, шинэ санаа нь Монгол 
улсын соёлын салбарт ажиллагсдад өсөж дэвжих томоохон түлхэц өгдөг.”

Одончимэдийн Одгэрэл 
Монголын Урлагийн Зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал
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Mit der 50. Schule und der Mongolisch-Russischen 
Schule in Ulan Bator sowie der 19. Schule in 
Darkhan werden die ersten Schulen in das 
Netzwerk der PASCH-Initiative aufgenommen. 

Нийслэлийн ЕБ-ын 50-р сургууль, Монгол-Оросын 
хамтарсан сургууль болон Дархан хотын ЕБ-ын 
19-р сургуулиуд нь ПАШ санаачлагад нэгдсэн 
анхны сургуулиуд болов.  

Gemeinsam mit dem Staatlichen 
Konservatorium in Ulan Bator 
eröffnet das Goethe-Institut zum 
Studienjahr 2014/15 das Goethe 
Musiklabor Ulan Bator (GMUB) – 
und damit die erste formale Jazz-
Ausbildung in der Mongolei. 

Монгол Улсын Консерваторитой 
хамтран Гёте-Институт нь 2014/15 
оны хичээлийн жилд Улаанбаатар 
дахь Гёте Хөгжмийн Танхим 
(GMUB)-ыг үүсгэн байгуулснаар 
Монгол улсад анх удаа жазз 
хөгжмийн академик боловсрол 
олгох суурийг тавилаа.

Das Goethe-Institut richtet 
eine Werkstatt für Papier- 
und Textilrestaurierung in 
der Klosterbibliothek des 
Gandantegchenlin-Klosters in 
Ulan Bator ein und leistet damit 
einen Beitrag zum Erhalt des 
mongolischen Kulturerbes.  

Гёте-Институт нь Гандантэгчэнлин 
хийдийн номын санд цаасан 
болон даавуун эдлэлийг сэргээн 
засварлах урланг байгуулснаар 
Монголын соёлын өвийг 
хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ 
оруулж байна.

Im September 2018 
feiert die Deutsche 
Informationsbibliothek (DIB) 
ihr 15. Jubiläum. Bereits seit 
2003 ist das Goethe-Institut mit 
der DIB in Ulan Bator präsent. 
Sie bietet ihren Leserinnen und 
Lesern individuelle Beratung 
und ein umfangreiches Angebot 
an Medien in deutscher 
Sprache.  

Германы мэдээллийн номын 
сан (ГМНС) нь 2018 оны 9-р 
сард 15 жилийн ойн баяраа 
тэмдэглэсэн. Гёте-Институт 
нь 2003 онд ГМНС-ийн үйл 
ажиллагааг эхлүүлсэн түүхтэй. 
Тус номын сан уншигчдад 
зөвлөгөө өгч, герман хэл 
дээрх төрөл бүрийн ном, 
сонин, сэтгүүл, аудио болон 
видео материалыг санал 
болгодог.

Im Februar 2019 unterzeichnen 
die Mongolian State University 
of Arts and Culture und 
das Goethe-Institut einen 
Kooperationsvertrag zur 
Einrichtung eines Fotografie- 
und Kreativlabors in Ulan 
Bator. Damit entsteht in den 
nächsten zwei Jahren ein 
innovativer Raum für Studium, 
Austausch und Vernetzung.

Монгол Улсын Соёл Урлагийн 
Их Сургууль, Монгол дахь 
Гёте-Институт нь 2019 оны 2-р 
сард гэрэл зургийн бүтээлч 
лабораторийг Улаанбаатар 
хотноо байгуулах хамтын 
ажиллагааны гэрээнд гарын 
үсэг зурав. Ингэснээр ирэх 
хоёр жилд гэрэл зургийн 
салбарт хоорондоо холбогдож 
xарилцан суралцах орон зайг 
бий болгох боломж бүрдлээ.

Auf Beschluss des Präsidiums 
des Goethe-Instituts wird aus 
dem Verbindungsbüro zum  
1. November 2017 das 
Goethe-Institut Mongolei. 

Гёте-Институтийн удирдах 
зөвлөлийн шийдвэрээр 
2017 оны 11-р сарын 1-ний 
өдөр Гёте-Институтийн 
Төлөөлөгчийн газрыг 
Монгол дахь Гёте-Институт 
болгов.

Die PASCH-Initiative feiert 
ihr 10. Jubiläum. Seit 2009 
sind drei weitere Schulen in 
das Netzwerk aufgenommen 
worden: Die 48. Schule und die 
23. Schule in Ulan Bator und 
die Soyuz Schule in Darkhan. 
Das Goethe-Institut betreut 
damit insgesamt sechs Schulen 
in der Mongolei.  

ПАШ санаачлага үүссэний 
10 жилийн ой тохиов. Уг 
санаачлагад 2009 оноос 
хойш нийслэлийн ЕБ-ын 48, 
23-р сургууль болон Дархан 
хотын Союз сургууль тус тус 
нэгдсэнээр Гёте-Институт 
нь нийт зургаан сургуулийг 
хариуцан ажиллаж байна.

Am 15. Mai 2019 feiert das 
Goethe-Institut Mongolei sein 
10. Jubiläum.

Монгол дахь Гёте-Институтийн 
10 жилийн ойгоо 2019 оны 5-р 
сарын 15-ны өдөр тэмдэглэв.

LEITERINNEN UND LEITER 
DES GOETHE-INSTITUTS MONGOLEI 

2009 2011 2014 2017 2018 2019

Nach einer Aufbau- und Vorbereitungsphase 
wird das Verbindungsbüro des Goethe-Instituts 
in der Mongolei am 5. Oktober 2009 offiziell 
eröffnet. Noch im selben Jahr werden die ersten 
Sprachkurse angeboten.    

Гёте-Институтийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн 
газар нь бүтцийн зохион байгуулалт болон 
холбогдох бэлтгэл ажлын дараа 2009 оны 10-р 
сарын 5-ны өдөр Монгол улсад албан ёсоор 
үүд хаалгаа нээв. Тухайн жилдээ герман 
хэлний анхны сургалтаа эхлүүлэв.

Das Goethe-Institut und die Mongolian National 
Commission for UNESCO unterzeichnen ein 
Memorandum of Understanding. Fokus der 
Zusammenarbeit im Bereich Kulturerbeerhalt 
ist die gemeinsame Förderung der 
Papierrestaurierung in der Mongolei.      

Гёте-Институт болон ЮНЕСКО-гийн Монголын 
Үндэсний Комисс нь соёлын үнэт өвийг 
хамгаалах, цаасан эдлэлийг сэргээн засварлах 
xарилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын 
үсэг зурав.

МОНГОЛ ДАХЬ ГЁТЕ-ИНСТИТУТИЙН 
ЗАХИРЛУУД

2008-2011 HEIKE MICHEL / 2008-2011 ХАЙКЕ МИХЕЛЬ 
2012-2015 SEBASTIAN WOITSCH / 2012-2015 СЕБАСТИАН ВОЙЧ 
Seit 2016 MICHAEL HEINST / 2016 оноос МИХАЭЛЬ ХАЙНСТ 

GOETHE-INSTITUT MONGOLEI 
10 JAHRE

МОНГОЛ ДАХЬ ГЁТЕ-ИНСТИТУТ 
10 ЖИЛ
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Das Goethe-Institut ist nicht nur Sprach- und 
Kulturvermittler sondern auch Arbeitgeber für 
Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter prägen mit ihren individuellen 
Fähigkeiten, Stärken und Zielen das Bild des 
Goethe-Instituts: ein buntes, lebendiges Bild, das 
immer in Bewegung ist und sich stetig verändert.

Гёте-Институт нь зөвхөн хэл, соёлыг түгээгч 
төдийгүй дэлхийн олон орны үндэстнүүдэд ажил 
олгогч байгууллага юм. Манай ажиллагсад хувь 
хүний чадвар, давуу тал болон зорилгоороо Гёте-
Институтийн үргэлж хувьсан өөрчлөгддөг, олон 
талт, амьд дүр төрхийг бүрдүүлж байдаг. 

Haben Sie ein deutsches Lieblingswort? 
Mein Lieblingswort ist „Spaß“. Meine Dozenten haben immer 
gesagt, dass es viel Spaß macht, die deutsche Sprache zu 
lernen. Und genau das gebe ich jetzt selbst als Lehrerin an 
meine Schüler weiter. Sie haben Erfolg, wenn sie Spaß am 
Lernen haben! 

Таны хамгийн дуртай герман үг юу вэ?
Миний хамгийн дуртай үг „Spaß“ буюу “хөгжилтэй/баяртай/
сонирхолтой“ гэсэн утгатай үг юм. Герман хэлийг сурахдаа 
өөртөө сонирхолтойгоор суралцаарай гэж багш нар маань 
үргэлж хэлдэг байсан. Харин одоо би суралцагч нартаа 
энэ захиасыг л хэлэх дуртай. Аливааг суралцахдаа өөртөө 
сонирхолтой байлгаж чадах юм бол амжилтад хүрэх нь 
гарцаагүй.

Монгол дахь Гёте-Институт таны хувьд?
Миний хувьд Монгол дахь Гёте-Институт маш үнэ цэнэтэй 
байгууллага юм. Ялангуяа сургалтын алба. Би энд 
ажиллаж эхэлснээс хойш 900 гаруй монголчуудад герман 
хэл зааж сургажээ. Тэдний ихэнх нь одоо герман хэлтэй 
орнуудад ажиллаж, амьдарч, сурч байна.

Was bedeutet das Goethe-Institut Mongolei für Sie?
Das Goethe-Institut Mongolei bedeutet mir sehr viel, 
besonders die Sprachabteilung. Seit ich hier angefangen 
habe, konnte ich über 900 Mongolen Deutsch beibringen. 
Viele von ihnen leben, arbeiten und studieren mittlerweile 
in deutschsprachigen Ländern.

Tungalag Davaajav | Даваажавын Тунгалаг
Deutschlehrerin | Герман хэлний багш

Odontuya Chuluun | Чулууны Одонтуяа 
Deutschlehrerin | Герман хэлний багш

Was bedeutet das Goethe-Institut Mongolei für Sie?
Ich arbeite seit sieben Jahren am Goethe-Institut 
Mongolei. Durch meine Arbeit habe ich viel über 
Deutschland gelernt und meine Lebensgewohnheiten 
haben sich verändert. Ich bin froh, dass das   
Goethe-Institut die deutsche Sprache und Kultur  
bei uns vermittelt.

Монгол дахь Гёте-Институт таны хувьд?
Би Монгол дахь Гёте-Институтэд долоон жил 
ажиллаж байна. Би ажиллах хугацаандаа Герман 
орны тухай маш их зүйлийг сурч мэдсэн бөгөөд 
түүгээр ч барахгүй миний амьдралын хэв маяг ч 
гэсэн өөрчлөгдсөн. Гёте-Институт бидэнд герман хэл, 
соёлыг түгээж байдагт би их баяртай байдаг.

Tsogbat Tsedev | Цэдэвийн Цогбат
Verwaltung | Захиргааны алба

Was verbinden Sie mit Deutschland? 
Ich habe an der FU Berlin studiert und verbinde viele 
schöne Erinnerungen mit meiner Zeit in Deutschland. 
Ein ganz besonderes Erlebnis war die große Feier zum 
Millennium am Brandenburger Tor. Diesen Jahreswechsel 
werde ich nicht vergessen!

Таныг Герман улстай юу холбодог вэ?
Берлиний Чөлөөт Их Сургууль (Freie Universität 
Berlin)-д би суралцаж төгссөн. Тэр үеийн олон сайхан 
дурсамжууд намайг Герман оронтой холбож байдаг. 
Үүний нэг нь хэзээ ч мартагдашгүй Мянган солигдох 
гайхалтай агшинг Бранденбургийн хаалган дээр угтан 
тэмдэглэсэн үйл явдал байсан.  

Agiimaa Enkhtur | Энхтөрийн Агиймаа  
Leiterin Verwaltung | Захиргааны албаны дарга

MENSCHEN UND 
MÖGLICHKEITEN

Welche Stadt in Deutschland mögen Sie besonders? 
Ich mag Göttingen, dort habe ich die meiste Zeit 
in Deutschland verbracht und meine beiden 
Zertifikatsprüfungen der Niveaustufen C1 und C2 erfolgreich 
abgelegt. Der Slogan der Stadt ist deshalb für mich sehr 
passend: „Stadt, die Wissen schafft“. 

Германы аль хотод хамгийн их дуртай вэ?
Германд байсан ихэнх үеийг тэнд өнгөрүүлж, герман хэлний 
С1, С2 түвшний сертификатын шалгалтуудаа амжилттай 
өгч байсан тул Гёттинген бол миний хамгийн дуртай хот 
юм. Тиймээс ч Гёттингийн уриа болох „Stadt, die Wissen 
schafft“ буюу“Мэдлэгийг бүтээгч хот” нь надад их тохирсон 
санагддаг.

Bertsetseg Bumaakhuu | Бумаахүүгийн Бэрцэцэг 
Sprachabteilung/PASCH | Сургалтын алба/ПАШ

ХҮМҮҮС БОЛОН 
БОЛОМЖ
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Welche Stadt in Deutschland mögen Sie besonders? 
Mir geht es da wie John F. Kennedy: „Ich bin ein Berliner!“ 
Berlin ist für mich eine ganz besondere Stadt, eine 
internationale Stadt, in der man sich frei fühlen kann. Ob 
Berlinale oder Techno – Berlin ist voller Kultur, deshalb 
liebe ich diese Stadt!

Та Германы аль хотод хамгийн их дуртай вэ?
„Би Берлиний хүн“ хэмээн Жон Ф. Кеннеди нэгэн цагт 
хэлж байсан билээ. Берлин бол миний хувьд маш онцгой 
газар. Дэлхийн олон үндэстэн нэгэн дор амьдардаг энэ 
онцгой хотод чөлөөтэй, нээлттэй байж болно. Берлинал, 
техно хөгжим гээд л урлагаар амьсгалсан Берлин хотод 
дурлахгүй байхын аргагүй!

Welche Stadt in Deutschland mögen Sie besonders? 
Nach meinem Studium habe ich einige Monate in München 
gelebt und gearbeitet: Die schöne Altstadt, der Englische 
Garten, die Schlösser und die wunderschöne Natur und 
die Berge von Bayern machen München zu meiner 
Lieblingsstadt in Deutschland!

Германы аль хотод хамгийн их дуртай вэ?
Сургуулиа төгссөний дараа би Мюнхен хотод xэдэн сар 
амьдарсан юм. Эртний сайхан энэ хот, Английн цэцэрлэгт 
хүрээлэн, эзэн хааны ордонгууд, хараа булаам үзэсгэлэнт 
байгаль, Баварийн өндөр уулс зэрэг нь намайг өөрийн 
эрхгүй татаж, Мюнхен хот миний хамгийн дуртай хотуудын 
маань нэг болсон юм даа.

Welche Stadt in Deutschland mögen Sie besonders? 
Ich habe in München studiert und gelebt. Wenn ich mich 
an mein Studentenleben erinnerte, denke ich an meine 
tollen Freunde, abgefahrene Studentenpartys und eine 
ganz besondere Atmosphäre. Diese Stadt bedeutet mir 
viel, sie ist wie eine zweite Heimat. 

Германы аль хотод хамгийн их дуртай вэ?
Би Мюнхен хотод сурч амьдарч байсан. Тэр үеийн 
оюутны амьдралаа эргэн дурсвал, зүрхэнд үлдсэн 
дотнын найзууд, сэтгэл сэргээм оюутны үдэшлэгүүд 
болон хэзээ ч мартагдамгүй гайхалтай орчин уур 
амьсгалыг санадаг. Энэ хот надад яг л  миний хоёр дахь 
эх орон шиг минь ойр дотно, үнэ цэнэтэй санагддаг.

Saran Batbayar | Батбаярын Саран 
Programmabteilung | Соёлын хөтөлбөр

Tungalagtuya Mishig | Мишигийн Тунгалагтуяа
Programmabteilung | Соёлын хөтөлбөр

Munkhsaruul Boldbaatar | Болдбаатарын Мөнхсаруул
Sprachabteilung | Сургалтын алба

Haben Sie ein deutsches Lieblingswort? 
Eines meiner Lieblingswörter ist „Sternstunde“. Ich finde 
einfach schön, wie das Wort klingt und welche Bedeutung 
sich dahinter verbirgt. Wir erleben gerade selbst eine 
Sternstunde am Goethe-Institut Mongolei und ich freue mich 
sehr, im Team zu arbeiten. 

Solongo Ganbold | Ганболдын Солонго  
Information und Bibliothek | Мэдээлэл, номын сан

Таны хамгийн дуртай герман үг юу вэ?
Миний хамгийн дуртай герман үгсийн нэг бол „Sternstunde“ 
буюу “онцгой мөч“. Энэ үгийн утга болоод аялгуу нь их 
сайхан санагддаг. Яг энэ мөчид Гёте-Институтийн хамт 
олон нэгэн гайхалтай цаг үеийг угтан авч байна. Би энэ 
хамт олныхоо нэгэн хэсэг нь болон гар нийлэн ажиллаж 
байгаадаа баяртай байдаг.

Was verbinden Sie mit Deutschland? 
Kaffee! Den Duft am frühen Morgen in unserem Teamraum 
an der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück, an der ich ein 
Jahr lang als Deutschlehrer gearbeitet habe. Ich denke gerne 
an die Zeit in dieser kleinen, ruhigen Stadt im Nordwesten 
Deutschlands. 

Таныг Герман улстай юу холбодог вэ?
Кофе! Өглөө бүр Оснабрюкийн Шинкел дүүргийн дунд 
сургуулийн багш нарын өрөөнөөс сэнгэнэх тэр үнэр! Би 
энэ сургуульд бүтэн жилийн турш герман хэлний багшаар 
ажилласан юм. Германы баруун хойд хэсэгт орших  
жижигхэн агаад нам гүмхэн энэ хотод байсан тэр сайхан 
үеэ би эргэн санах дуртай.

Otgontugs Yondonjamts | Ёндонжамцын Отгонтөгс
Leiter Spracharbeit | Сургалтын албаны дарга

Was war Ihre erste Begegnung mit der deutschen 
Sprache?
Der deutschen Sprache bin ich schon in meiner 
Schulzeit begegnet. Im Fernsehen sah ich Sendungen 
über Deutschland: Ich war begeistert, wie die Leute 
zu deutscher Musik sangen und tanzten. Meine erste 
Begegnung war der Klang dieser Sprache. 

Герман хэлтэй танилцсан таны түүх? 
Би сурагч байх үеэсээ л герман хэлтэй анх танилцсан. 
Телевизээр герман орны тухай нэвтрүүлгүүд их үздэг 
байж билээ. Хүмүүсийн герман хэлээр хэрхэн дуулж, 
бүжиглэж байхыг үзээд сэтгэл их хөдөлсөн. Миний 
герман хэлтэй учирсан анхны тохиол бол энэ хэлний 
аялгуу байв.

Battuya Zayat | Заяатын Баттуяа 
Deutschlehrerin | Герман хэлний багш

Та герман хэлтэй хэрхэн холбогдсон бэ?
Би герман хэлэнд дуртай. Зөвхөн герман хэлэнд маш 
оновчтой ухагдахуунууд байдаг. Тухайлбал: „eingefleisch-
te Veganer“ буюу “ясны ногоон хоолтон“ гэх мэт.

Was verbinden Sie mit der deutschen Sprache?
Ich liebe die deutsche Sprache. Nur im Deutschen gibt es den 
Begriff: „eingefleischte Veganer“. 

Odonchimeg Mishigdorj | Мишигдоржийн Одончимэг
Deutschlehrerin | Герман хэлний багш

Was verbinden Sie mit der deutschen Sprache?
Als kleines Mädchen sah ich im Fernsehen eine 
Dolmetscherin, die mit so viel Begeisterung übersetzt 
hat. Seither wollte ich Fremdsprachen lernen und gut 
beherrschen. Nun unterrichte ich selbst Deutsch für die 
Jugendlichen und habe meinen Traumberuf!

Юу таныг герман хэлтэй холбосон бэ?
Бага байхдаа зурагтаар нэгэн орчуулагч эмэгтэйн 
чадварлаг орчуулж байхыг харснаас хойш гадаад 
хэл сурч, эзэмшихийг хүсдэг байлаа. Одоо харин 
мөрөөдлийнхөө мэргэжлийг эзэмшин хұұхэд залууст 
герман хэл зааж явна.

Dejidmaa Sosorbaram | Сосорбарамын Дэжидмаа
Deutschlehrerin | Герман хэлний багш
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KULTUR: EINE 
WICHTIGE SÄULE DER 
AUSSENPOLITIK 
Ein Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt definiert 
die Aufgaben der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, 
die das Goethe-Institut wahrnimmt. Daneben stimmen wir 
uns eng mit den deutschen Auslandsvertretungen über 
gemeinsame Aktivitäten in den Gastländern ab.

Das Goethe-Institut versteht sich als ein bildungs- und 
kulturpolitischer Knotenpunkt, von dem aus sich die Fäden 
der Sprach- und Kulturvermittlung über den ganzen Erdball 
spannen: Nachhaltige Sprach-, Bildungs- und Kulturarbeit 
setzt eine enge Koordination unserer Aktivitäten mit 
anderen Mittlern der Kultur- und Bildungspolitik voraus. 
Darum hat das Goethe-Institut mit zahlreichen Institutionen 
Kooperationsverträge abgeschlossen, um gemeinsam 
entscheidende Weichen für die Sprach-, Kultur- und 
Bildungsarbeit zu stellen.

СОЁЛ: ГАДААД БОДЛОГЫН 
НЭГЭН ЧУХАЛ   
БАГАНА  
Гёте-Институтийн үйл ажиллагаа нь ХБНГУ-ын Гадаад 
Хэргийн яамтай байгуулсан ерөнхий гэрээгээр тусгагдсан 
хилийн чанад дахь хэл, боловсролын бодлогоор 
тодорхойлогддог. Мөн түүнчлэн бид бусад гадаад орнууд 
дахь Германы дипломат төлөөлөгчийн газруудтай нягт 
холбоотой ажиллаж хамтын үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Гёте-Институт нь боловсрол болон соёлын бодлогын 
нэгэн төв цэг бөгөөд үүнээс салбарласан хэл соёлын 
олон салаа мөчир дэлхий дахинаа түгэн тархжээ. Xэл, 
соёл, боловсролын салбарт тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулахад соёл боловсролын бодлогыг түгээгч бусад 
байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа нарийн уялдуулах 
шаардлагатай байдаг. Тиймээс ч Гёте-Институт нь хэл, 
соёл, боловсролын хүрээнд шийдвэрлэх үндэс суурийг 
тавихын тулд энэ салбар дахь бусад институттэй хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулсан болно. 
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