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1. Т
Таницууулга
Өмн
нөд солонгоос нь азиий
йн зүүн хяязгаар Солонгосын хо
ойгийн урдд талд орш
шино.
Умаррд Солонгоостой хуур
рай газраарр хиллэн, баруун талааараа Шар тэнгис , Японы
тал бболох зүүн талаар Зүү
үн тэнгисэээр хүрээл
лэгдэнэ.

Ерөөнхий мэд
дээлэл
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

А
Албан ёсны
ы нэршил: Бүгд Найр амдах Солонгос Улс
Б
Байрлал: Хойд
Х
өргөрггийн 33° — 39°, зүүн уртрагийн
н 126°
2
Н
Нутаг дэсгэр: 100.266
6 м (2013)
Н
Нийслэл: Сөүл
С
(9.926
6.000) (20133)
Х
Хүн ам: 500.220.000 (2
2013)
Х
Хүн амын нягтшрал
н
— 501 хүн//км²
Х
Хэл: Солон
нгос хэл (би
ичих систеем: хангыл))
Ш
Шашин шүтлэг:
ш
Хүн амын 222.8% нь будда,
б
18
8.3% нь ххрист, 10.9
9%нь,
ккатолик,1.11% нь бусаад, 46% нь ш
шашин шү
үтдэггүй
ЗЗасаглал: ерөнхийлө
өгчийн зассаглалтай, ардчилсан
а
улс
у
Д
Дундаж тем
мператур: -2.5 °C (нэггдүгээр сар
рд ), +25.4 °C (найм ддугаар сард)
Ү
Үндэсний далбаа:
д
тэй
йгигки
Ү
Үндэсний бэлгэдэл
б
цээцэг: Мүгиинхуа (шаро
он сарнай)

Эди
ийн засагг
Д
ДНБ (дунд
даж): US $1,417 сая (22014)
Д
ДНБ нэг хүүнд ногдох
х (дундаж): US $28,101 (2014)
Д
ДНБ (валю
ютын худалдан авах чаадвар) (дун
ндаж): US $1,779
$
(20114)
Д
ДНБ нэг хүүнд ногдох
х: US $35,2777 (2014)
Ү
ҮНО (дунд
даж): US $1
1,366 сая (22014)
Ү
ҮНО нэг хүүнд ногдох
х (дундаж):: US $27,09
90 (2014)
Ү
ҮНО (валю
ютын худал
лдан авах ччадвар) (дун
ндаж): US $1,746 (20114)
Ү
ҮНО нэг хүүнд ногдох
х (дундаж):: US $33,62
20 (2014)
Э
Экспорт: US
U $573 тэр
рбум (2014))
И
Импорт: US $526 тэрб
бум (2014))
Н
НТЭ :31,1 (2011)
(
Х
ХХИ хүний
й хөгжлийн
н индекс :00,891 (15-ртт) (2013)
А
Аж үйлдвэрийн бүттээгдэхүүн : хагас даамжуулагч,,авто маш
шин,усан онгоц,
ц
цахилгаан бараа, гар утас,
у
ган
∙ М
Мөнгөн тээмдэгт: Во
онь (KRW
W Бүгд Наайрамдах Солонгос Улс вон) (US
1$=1,060 воонь) (2014))
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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2. Т
Түүх
ЭРТ
ТНИЙ СО
ОЛОНГО
ОС УЛС
Чулууун зэвсгийн үеэс Солонгосы
С
ын хойг, орчин
о
тойр
рны газар нутагт хү
үмүүс
амьддарч эхэлж
жээ. Хүрэл
л зэвсгийн үед ГоЧ
Чусон аймггийн хүмүүүс анхны төрт
улсы
ыг байгууллжээ. Солонгосчууд ""Эцэг өвөгг Дангүн"--ыг ГоЧусооныг үндэсслэгч
хэмэээн дээдэллдэг. Эртн
ний домоггт өгүүлсн
нээр Дангун нь бааавгайн оввгийн
бурхханы хүү ажээ. Хуаанун нь гаазарт амьд
драхаар ир
рсэн тэнгэрр гаралтан
н аж.
Гочуусон нь туххайн үедэээ хойд солоонгосын гаазар нутгагг байсан бөөгөөд одоо
огийн
Манжуурын таал юм. МЭӨ
Ө 108 онд Хан гүрэн
н ГоЧусон аймгийг
а
доовтолгох хү
үртэл
урт ххугацааны турш орши
ин тогтнож
ж байсан юм
м.

ГУР
РВАН УЛ
ЛС
7-р ззуунд хоойд хэсэгт Гугурё, ббаруун өмн
нөд хэсэгт Пэгжэ, зүүүн өмнө хэсэгт
х
Шиллла зэрэг улс
у үүсч, улс
у төрийн ээдрээтэй
й бүтэц бүх
хий овгийнн холбооны
ы улс
болоон нэгдэн хаант ул
лс тогтнож
жээ. 8-р зууны
з
дундуур Шиллла улс орчин
о
тойррондоо бай
йх Гаяа улсыг нэгттгэн улсыгг бүтэн хээмжээнд заахирдаг болов.
Шилллагийн ноёёрхол 10--р зууныг ххүртэл тогттвортой бай
йсан ч 935 онд улс тө
өрийн
уналлтанд орж шинэ
ш
Гурёёо улсад аррга буюу дагаар
д
оржэээ. Шиллаггийн хүчи
ирхэг
үед шашин соёл урлагг, уран зохииолын сан
н хөмрөг нь
н арвижжэээ.

Солонгосы
С
ын шашин
н шүтлэг
372 оонд Хятадын нөлөөллөөр буддын ш
шашин дэлггэрч ард түм
мний соёл ууламжлалд гүн
г
шинггэжээ. Будды
ын шашин нь
н гурван уллсын үеэс эх
хлэн Гурёоггийн хаант уулсын засагл
лал
хүртээл үндэсний
й шашин байсан.
б
Чуссон гүрний үед 1398-1
1910 Күнзиййн суртал төр
т
засги
ийн суурь заарчим болжэээ..
18-р зууны үед католигийн
к
отестант урссгал орж ирссэн. Анханд
даа,
шашин,19-рр зуунд про
ийн газраас христийн шашинг
ш
эсээргүүцэж баайсан ч 19--20 зуунд ххрист итгэгч
чид
засги
олши
ирч өнөөдөр хүн амы
ын 30 орчиин хувь ньь христ итггэлтэй ч Бууддын шаш
шин
өнөөдрийг хүрттэл оршин байна. Мөнн күнзийн сургаал Со
олонгосын ннийгмийн хэм
х
жээ, бизнеси
ийн ёс зүйд нөлөөтөй номлол бо
олсон.
хэмж

РЁО БОЛ
ЛОН ЖУ
УСОН
ГУР
< Гуурёо >
935 оонд Гурёо хаант улс Шилла гүррнийг дагааар оруулан
н улам бүрр хүчирхэгж
жсэн.
Гурёёо үндэсний шашнаар
раа Буддынн шашиныгг сонгосон бөгөөд энэ
нэ үед хэд хэдэн
х
Будддын түүхэн
н бүтээл туурвигдж
т
жээ. Гурёо хаант
х
засагглал нь ггадаад хари
илцаа
бодллогын хувььд нээлтттэй байсан . Тиймээс ч Гурёо гадаад
г
улссуудад "Ко
орио"
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хэмэээн таниггджээ. Гур
рёо гүрэн 470 жил
манддан бадрах хүртэл орш
шин тогтноожээ.

14-р зуун
ны сүүлээрр Жусон гүрэн
г

Трипи така Кор
риана
Трип
питака Кори
иана бол буддын сургааалйг барлан
н сийлсэн дэлхийн
д
анххны модон бар
б
ажээ. 81,258 моодон дээр сийлбэрлэсэ
с
эн энэ түүх
хийн агуу өв нь 13-рр зуунд Кур
рёо
ий үед бүүтээгдсэн бө
өгөөд тухаайн үед дээлхийг эзэлж
ж байсан М
Монголчууд
дын
гүрни
халдллагаас Будд
дын шашны сургаалыг ххадгалан үл
лдэх оролдло
ого байжээ. Хавтан хо
оёр
талдааа 320 хятаад ханз үсггийг багтааасан бөгөөд нийт 52 саая дүрс үсээг нягт нямб
бай
сийлээгджээ.Эдгэээр бичвэр
рт ганц ч аалдаа байхгү
үй нь гайхал
лтай.

< Чи
игжи >
Курёёо буюу Гуулин
Г
улссын үед
суурин соёёл урлаг, эр
рдэм сэнхүүүрэл, түүх
хэн өв
соёлл их бүтэээжээ. Тухаайлбал 13777 оны бу
уддын «Чигжи» суудар . Эн
нэ нь
хурааангуйлан бичсэн
б
Буд
ддын шашнны сургаал
л номлол.«Ч
Чигжи» дээлхийн хам
мгийн
эртн
ний номонд
д тооцогдд
дог бөгөөдд анхны тө
өмөр бар юм. Чигжи
жи нь хам
мгийн
анхн
ны хэвлэл гэгдэх Иох
ханаас Гуттенбергийн
н 42 мөрт Библиэс
Б
788 жилийн өмнө
буюуу 1450 он
нд хэвлэгд
дэж байсанн түүхийн
н үнэт олд
двор юм. Өдгөө Чи
игжиг
Фран
нцын үндэссний номы
ын сангийн түүхэн үнээт гар бичм
мэлийн хэсээгт хадгалаагдаж
байн
на. 2001 онд
д ЮНЕСКО
О дэлхийн үнэт дурсггалт бичээссээр бүртгээсэн.

< Чуусонь >
Чусоонь гүрэн 1392 онд хүчирхэгж
жин солон
нгосын хой
йгийг 500 жилийн турш
захиррчээ. Күнзийн номл
лолд үндэ слэсэн үзээл суртлыг бий боллгосон. Чу
усонь
гүрн
ний үед Соллонгосын Хангыл
Х
ц агаан толго
ой зохиогдсон.

Хангылл:Солонго
ос үсэг
1443 онд Чусон
ны И Сэж
жун хаан ссолонгос хээлийг тэмдээглэх авианны бичиг үсэг
ү
Э цагаан толгой нь ттөвөгтэй хяятад ханзыгг орлож энггийн иргэд
дэд
зохиоосон юм. Энэ
чөлөөөтөй уншиж
ж бичих бо
оломжийг оолгожээ. Тээмдэг үсгүү
үд нь эгшииг гийгүүл
лэгч
авиагг бүрэн илээрхийлдэг учраас
у
хэдххэн цаг хич
чээллэхэд л уншиж биичиж сураху
уйц
хялбаар цагаан толгой
т
юм. Тиймээс ххангыл үсэгг нь шинжлэх ухааны тталаас шил
лдэг
хэлни
ий нэгд зүй ёсоор тооцо
огддог.

ЙГИЙН ХУВААГ
ГДАЛ
ХОЙ
< 3--р сарын 1-ний бо
ослого >
Орчи
ин үеийн хувьсгалын
х
эхлэл солоонгосын хо
ойгийг тойр
роогүй. Им
мприализм 1910
онд Япон цэрггийн хүчэээр Солонгоосын газар нутагт тү
үрэмгийлэнн оржээ. Яп
поны
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дараангуйлалыгг тэсвэрлэх аргагүйд ххүрсэн Сол
лонгосчууд
д 1919 оны 3-р сарын
н 1-нд
босллого гарган
н тусгаар
р тогтнол оо тунхагглажээ. Со
олонгосчуууд бүрэн эрхээ
э
буцааан авахын тулд ил даалд тэмцэж
ж улс төрий
йн болон цээргийн хүччний эсэргү
үүцэл
дотооод гадаад
дад бий болжээ. С
Солонгосын
н түр зассгийн газзар
Шан
нхайд
байггуулагджээ.

< Чөөлөөлөх дайн
д
>
Дэлххийн 2-р дайн
д
дуусм
магц 1945 оонд Японы
ы колончло
ол ч Солоннгосын хой
йгоос
арчи
игдав. Эрчи
имтэй гүнззгийрч байссан хүйтэн
н дайны ур
ршгаар Соллонгос улс 38-р
өргөөргөөр хоёрр хуваагдааж Өмнөд болон Хо
ойд Солон
нгос өөр өөөрийн Зассгийн
газрааа байгуулав. 1948 он
ны 8 сарынн 15-нд, хойгийн
х
хой
йд хагас “У
Умард соло
онгос”
хэмэээн нэрлэгд
дэх болж чөлөөт эддийн засагттай тусгааар улс боллсноо зарлажээ.
Хари
ин солонгоосын хойггийн өмнөөд хагас АНУ-ын
А
цэргийн
ц
хяяналтанд байж,
б
капи
италист (хөөрөнгөт) эд
дийн засагг, ардчилсаан дэглэмээр замнахаад бэлтгэгд
джээ.
Хойдд солонгосст ардчилсаан нам үүссэн Зөвлө
өлтийн дэм
мжлэгтэй К
Ким Ил Сон
н улс
төри
ийн удирдлагыг гартааа авчээ.
Ийнххүү хувааагдсаны даараахан Х
Хойд солон
нгос Зөвлөлтийн цээргийн хү
үчний
тусламжтай 19950 оны 6 сарын 255-ны өдөр
р 38-р өргөргийг даввж солонггосын
иргэний дайн эхэлсэн
э
юм
м. Гурван өөдрийн дотор Сөүлд Хойд
Х
солоннгосын цэр
ргийн
хүч ххалдан 8-рр сар гэхэд далайн эрггийн Бусан
наас бусад бүх хотод халдан эзээлсэн
байн
на.
Нэгддсэн Үндэссний Байгу
ууллагын аюулгүйн зөвлөл шуурхай
ш
ху
хуралдаан хийж
х
харььяа 21 гишүүүн улс Өм
мнөд солоннгост туслаах гэрээнд гарын үсэгг зурж, цэр
ргийн
хүч бболон туслламжийн баараа илгээж
жээ. Дугласс Мак Арту
ур 9 сарынн 15-нд агааараар
довттолж Амеррикийн бо
олон Нэгдссэн Үндэссний цэр
ргүүд хүч хавсран Хойд
Х
солоонгосын цэрргийг хятад
дын хил хүүртэл ухраааж чадсан тухайгаа
т
өггүүлжээ.
Өмн
нөд солонггосын цэрээг Нэгдсэнн Үндэсни
ий цэрэг дийлэнх нь амери
икийн
цэрггээс бүрдссэн солонггосын арм
ми Хойд солонгосы
ыг 38-р өөргөрөг хү
үртэл
ухрааажчадсан. Дайны өм
мнө, Америикийн Нэгд
дсэн Улс бо
олон хуучиин ЗХУ 38 дахь
өргөөргийн даагуу хил тоггтоосон ббайна.
Ингээж улс ороон үймээн самуунд автаж урт удаан даайн завсаррласан юм.. Энэ
дайн
ны үеэр япооны колони
ий үеэс үлддсэн барил
лга байгуул
ламжубүхээлдээ үнс нурам
н
болж
жээ.
Дайн
ны дараа өмнө
ө
нь хээлэлцээриййн дагуу то
огтоож бай
йсан хилиййн заагий(M
MDL)
шинээчлэн хоёрр солонгосы
ын хилийн бүсэд байр
рладаг 4 км
м цэрэггүй бүс (DMZ) бий
болггосон.
Өмн
нөд солонгоосын хүн ам
м 50 сая оррчим, БНАС
СУ нь 25 саая хүн амтаай.
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3. Э
Эдийн заасгийн өсөлт
ө
19600 онд ген
нерал Пак
к Жон Хи цэргийн хүчээр төр
рийн эрхиййг авч 197
79 он
хүрттэл ерөнхий
йлөгч байвв. Түүний үүед цэргий
йн дарангуй
й дэглэмтэйй ч эдийн засаг
эксп
портод чигглэн үсрэнгүй хөгжссөн. Пак Жон
Ж
Хи ЗХУ-ын
З
заагвараар 5 жил
тутм
мын макро эдийн засггийн "Хан мөрний гаайхамшиг" төсөл хэррэгжүүлж эдийн
э
засги
ийн шинэ эргэлт хий
йжээ. 1980 -1990 онд нэхмэл, дааавуу, гутллын экспор
ртоос
илүүү автомаши
ин, электроник, усанн онгоц, гаан үйлдвэр
рлэж, экспоортлох бол
лжээ.
19622 оноос огц
цом хөгжиж
ж, 40 жил хүрэхгүй хугацаанд
х
“Хан мөрнний гайхам
мшиг”
хэмэээх гялалзсан амжилтыг дэлхий нийтэд гай
йхуулж чад
джээ.Экспоортыг хөгж
жлийн
хөдөөлгүүр боллгон гадагш чиглэссэн эдийн
н засгийн хөгжлийнн стратеги
и нь
Солоонгосын эд
дийн засгий
йн шинэчлээлд маш их
х хувь нэмээр оруулсанн.
Солоонгосын эд
дийн засгий
йн өсөлтиййн тогтворттой байдал дэлхий ддахинд тани
игдах
болссон нь хэд хэдэн голл
лох бүтээгддэхүүн үйл
лдвэрлэдэг болсонтойй нь холбоотой.
19600-1970 оны
ы хооронд хөнгөн үййлдвэрийг засгийн гаазрын бодллогоор дэм
мжиж
эхэлж
жээ. Мөн усан онггоц үйлдвээрлэл, өнггөт метальь, төмөрлөөгийн үйл
лдвэр,
цахи
илгаан барааа зэрэг нь эдийн засггийн өсөлтл
лөнд томоо
охон түлхэцц үзүүлсэн юм.
19811 онд, Суд
далгаа хөгж
жлийн газррын үнэлсн
нээр цахил
лгаан бараааны экспор
рт нь
19800 оны сүүлчээр
с
хүчээ аввчээ. Эксп
портыг дэмжсэн
д
ббодлогын дор
LG,S
Samsung,Hyyundai нь дэлхийн ттомоохон экспортлог
э
гч компанииуд болж 1990
оныгг хүртэл тэдний өсөлтт эрчимтэйй үргэлжилссэн.
19700 онд "СэйМайл буюу шинэ то сгон хөдөл
лгөөн"-ийг эхлүүлсэнн бөгөөд эн
нэ нь
хамттын хөдөлм
мөрөөр сайн сайхан ннийгмийг цо
огцлоох үй
йлсэд иргэдд, тариалан
нчдыг
татан
н оруулах зорилготой
й ажээ. "С
СэйМайл хө
өдөлгөөн" гэдэг нь -"Шинэ то
осгон
хөтөөлбөр" гэсээн утгатай
й юм. Энэххүү төслийн хүрээнд тариаланнчдын амььдрах
орчи
инг хөгжүүүлж орон ну
утгаа хөгжүүүлсэн юм
м. Энэхүү тө
өсөл нь соллонгост ам
мжилт
олсоон төдийгүй
й хэд хэдээн хөгжиж буй улсад
д хэрэгжиж
ж хүрээгээ тэлсээр баайгаа
билэээ.
Эксп
портын боодлогод
С
эдийн зассгийн
түлхүү ссуурилсан Өмнөд Солонгос
өсөллтийг гайхаамшигтайгааар үзүүлсээн улс юм.. Дэлхийн 2-р
2 дайны дараа гадааадын
тусламж авдагг орноос ту
усламж үзүүүлдэг улсс болсон цорын
ц
ганцц улс орон
н юм.
20144 он гэхэд Өмнөд
Ө
сол
лонгос дэлххийн 5 дахь экспортл
логч , 7 даахь импорттлогч
улс бболон хөгж
жжээ.

МНӨД СОЛОНГ
С
ГОСЫН
ӨМ
ХҮЧ
ЧИН ЗҮЙ
ЙЛС

ЭДИЙН
Н

ЗАСГ
ГИЙН

Ө
ӨСӨЛТИ
ИЙН

БНС
СУ нь хүчттэй удирдаагчтай, саййн бэлтгэгд
дсэн үзэл сурталтай чинхүү хүсэл
х
эрмээлзэлтэй ажилчдын
а
хүчийг ххослуулан эдийн зассгийн гайххам хурдаацтай
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өсөллтөд хүрсэн
н. Засгийн газрын том
моохон биззнес эрхлэггчдийг дэмж
жин, экспо
ортыг
нэмээгдүүлж, шинэ
ш
үйлдввэрлэлийг ххөгжүүлэх бодлого ч энэхүү ххөгжилд тү
үлхэц
болссон билээ.
Күнззийн сургааль нь эрдээм мэдлэг эн тэргүүн
нд байх бөггөөд эцэг ээх, өвөг дээдсээ
хүнддлэх үндсээн сургаал
лтай. Аж үйлдвэрж
жилтийн эхэн үед иихэнх ажи
илчид
бичи
иг үсэгт тай
йлагдсанаар
р чадваржууулах боломж болжэээ.
Үүни
ий зэрэгцэээ эдийн засгийн нэээлттэй бо
одлого нь улс орнууудтай хам
мтран
гадааадын
д
дэвшилтэт
шилдэг ттехник тех
хнологийг байгуулллага, ажи
иллах
хүчи
ид шингэээж ажиллассан.
Өмн
нөд Солонгоосын хилий
йн чандад ажиллагсад
д эх орон руугаа
р
хүч хөдөлмөрө
өөрөө
олсоон мөнгөилгээнэ.
Тухаайлбал, 19660-аад оны
ы дунд үеээс 1970-аад
д оны сүүл
л хүртэл Б
Баруун Гер
рманд
уурххайчид, суввилагчдыг ажиллах ххүчнээр нийлүүлэн,
н
тэдний цаалин нь зассгийн
газры
ын суурь хөрөнгө болж
б
хүндд аж үйлд
двэрийн саалбарыг ххөгжүүлэхээд нь
томооохон хувь нэмэр оруу
улсан юм
м.
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4. А
Ардчилл
лын тун
нхаглал
Өмн
нөд Солонггосын иргээд эрх чөллөөт ардчи
илсан улс болохын ттөлөө амь биеэ
зори
иулан тэмц
цэж байв. 1960 ондд генерал
л Пак Жон
Ж
Хи ццэргийн хү
үчээр
төри
ийн эрхийгг авсан.Үүн
ний дараа 1993 онд иргэний заасаглалд ш
шилжиж чө
өлөөт
сонггууль болжэээ.
Өмн
нөд Солонггосын сони
ин телевизүүүд засгий
йн газраас хараат буссаар хэвлээлийн
эрх чөлөөтэйггөөр мэдээллийг даамжуулдаг. Интернээт болон олон ний
йтийн
сүлж
жээний чөллөөт хэрэглээтэй. Хаарилцаа хо
олбоо нь Солонгосын
С
н аль ч нутагт
хурддан шуурхаай ажилладаг зэрэг даавуу талууд
дтай юм.
Солоонгосын эдийн
э
засггийн асар хурдацтаай хөгжлийг даган эрх чөлө
өөний
хөдөөлгөөн хүч
чээ авсан. Цэцэглэнн хөгжлий
йн үр дүнд Өмнөд Солонгос Улс
өнөөөгийн ардчи
илалтай бо
олсон. Гэсээн ч эди
ийн засгийн
н хурдацтайй өсөлт, ни
ийгэм
эдий
йн засгийн тэгш бус байдлыг бийй болгож байна.
б
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5. Д
Дэлхийн
н тавцан
н дах Соолонгос
Солоонгос зуун
н зууны туршид "ннүүдэлчин хаант улсс" гэж нэррлэгдэж ирсэн.
и
Солоонгосын хойгийн
х
худалдаа
х
ннаймаа бо
олон нүүдээл нь эртнний уламж
жлалт
түүххтэй.Түүхий
йн сурвал
лжид соёллын нөлө
өөлөл бол
лон иргэддийн шил
лжилт
хөдөөлгөөнд Хяятадын оввог аймгууудаас төди
ийгүй Ар
рабын худаалдаачид, Зүүн
өмнөөд азийн уугуул оршин
о
сууугчид ч
солонгосст ирж ссуурьшсан гэж
тэмддэглэжээ. Шилла
Ш
гүр
рний үеиййн нийслэл
л болох Гёонжу
Г
ньь тухайн үедээ
ү
торгоны замын
н азиас евро
опыг холбоосон гол хо
от байжээ.
Сүүллийн жилүүүдэд, дэлхи
ий даяараа Өмнөд Со
олонгосыг сонирхон
с
ссудалдаг бо
олсон
бөгөөөд дэлхи
ийн хаанааас ч солоннгосын бар
раа бүтээгд
дхүүн, аж амьдрал, соёл
урлаагийг харахх боломжттой. Солоонгосын заалуучууд утсаараа
у
иннтернэт ор
рчинд
дэлххийтэй холлбогдож, англи
а
боллон бусад хэлийг со
онирхон суудалж дэл
лхийд
үнэллэгдсэн мэрргэжилтэн болохыг
б
тээмүүлж бай
йна.
Өмн
нөд Солонггос нь дээлхийн ххамгийн ху
урдан инттернэттэй бөгөөд теехник
техн
нологийн хөөгжингүй орнуудын
о
ннэг юм. Орчин үеийн интернет ннь
түүххэн Торгоны
ы замын сү
үлжээтэй дүүйх юм.
Өндөөр хөгжлий
йн электро
он хурдтай
й өнөө үед солонгосчу
ууд өөрийннхөө турш
шилга,
үзэл бодлоо ин
нтернэт орч
чинд чөлөөттөй хуваал
лцаж харицаа холбооггоо тэлж баайна.
Түүххийн турш
шид, соёл солилцоонны хөтөлбө
өр улсын
н хооронды
ын харилц
цааны
хамггийн чухалл зүйл бай
йдаг. Солоонгосын ду
уу хөгжим, кино урллаг олон орны
хүмүүүсийн тааашаалд хүр
рсэн ба Хааллюу бую
юу солонгоссын соёлы
ын давлагааа гэж
нэрллэгддэг. Соллонгос ч гээсэн дэлхиййн олон орны соёлоосс суралцаж
ж даган дуу
урайж
байн
на.

СОЛ
ЛОНГОС
СЫН ӨД
ДӨР ТУТМ
МЫН АМ
МЬДРАЛ
Л
Солоонгосын үн
ндэсний ху
увцасыг “Х
Ханбуг” гээж нэрлэдээг бөгөөд үндэсний баяр,
хури
имын ёслоллд өмсдөг. Ханбуг
Х
нь богино хан
нтааз болон
н урт даашиинзаас бүр
рдэнэ.
Эрэггтэй хувцасс нь том хантааз
х
боллон шагай
й болон тааашаандаа ууяатай сул
л өмд
өмсггөлтэй. Соолонгосын өдөр тутм
мын хоол нь будааа, шөл боллон кимчи
инээс
бүрдддэг. Солон
нгосчууд саавхаар хоолллодог.
Солоонгост улам
мжлалт хал
лаалтын сиистемийг “Ундул” гэдэг
г
бөгөөөд орчин үеийн
ү
бари
илгыг
эн
нэ аргаар хаалаадаг. Соолонгосын хаана ч ийм
и байрнны бүтэц зо
охион
байггуулалтыг харж
х
болно
о.
Солоонгосын үн
ндэсний тул
лааны урлааг болох Тааеквондо нь
н дэлхий ддахинд алдаартай
бөгөөөд залуу үееийнхэн ч гэсэн
г
хичэээллэсээр байна.
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