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Институт „Конфуций“ във 
Великотърновския университет

Част I Обучение по китайски език и култур-
ни дейности

Институт „Конфуций“ във Великотърновския 
университет (ИК във ВТУ) е създаден на 10 октом-
ври 2012 г. Негов партньор от китайска страна е 
Китайският университет по геонауки в гр. Ухан 
(CUG). През 2022 г., с подкрепата на Китайската 
международна образователна фондация (CIEF) 
и Центъра за езиково обучение и сътрудничест-
во към Министерство на образованието в Китай 
(CLEC) и със съдействието на Управителния съвет 
на ИК във ВТУ (наричан по-нататък УС), екипът на 
ИК чрез съвместни усилия успя да се справи с раз-
лични трудности, възникнали поради епидемията 
от КОВИД-19 и постепенно нормализира препо-
даването на китайски език в партньорските обра-
зователни институции, както и разнообразните си 
културни дейности.

През отчетната година, благодарение на 
усилена работа, Институт „Конфуций“ във ВТУ 
разшири обучението по китайски език в два нови 
града – Исперих и Тутракан. Часове по китайски 
език и култура към настоящия момент се водят в 
общо 50 образователни институции, разположе-
ни в 14 града в цяла България, а именно: Велико 
Търново, Русе, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, 
Сливен, Казанлък, Попово, Свищов, Челопеч, Со-
фия, Исперих и Тутракан. Заради епидемията от 
КОВИД-19 осигуряваните от Китай преподавате-
ли-доброволци не успяха да пристигнат навреме 
за началото на учебната 2021/2022 г., което засег-
на до голяма степен редовния учебен график в об-
разователните институции, с които ИК си сътруд-
ничи, в градовете Свищов и Казанлък. Поради 
тази причина от новата 2022/2023 учебна година 
няма обучение по китайски език в тези два града. 

През изминалата година ИК във ВТУ органи-
зира и проведе курсове по китайски език за раз-
лични възрасти и нива: за възрастни (начинаещи, 
среднонапреднали и напреднали) и за деца (на-
чинаещи и напреднали), подговрителни курсове 
за HSK, както и целогодишните тренировки по 
тайдзицюен и цигун. Курсовете се осъществяваха 
както присъствено, така и онлайн, в зависимост от 
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текущия режим на обучение във ВТУ и съобразно 
индивидуалните нужди на обучаемите, доколко-
то бе възможно. Броят на обучаемите през отчет-
ната година бе около 2000. Тази година Институт 
„Конфицй“ във ВТУ организира и 4 онлайн изпита 
за придобиване на международен сертификат за 
ниво на владеене на китайски език – HSK/HSKK. 
Броят на явилите се кандидати постепенно се въз-
станови, а броят на успешно издържалите изпити-
те продължи да расте.

Поглеждайки назад към 2022 г., ИК във ВТУ 
организира десетки културни събития, като рабо-
тилници за китайски изкуства и занаяти, дни на 
китайското кино, Ден на китайския език на ООН, 
Ден на Институт Конфуций, Празник на източноа-
зиатските култури, Конкурс за превод на името на 
Петко Хинов и др. Ентусиазмът на участниците в 
ежегодния конкурс „България и Китай – древни и 
уникални цивилизации“ не стихна, а подадените 
материали бяха блестящи. В допълнение към раз-
нообразните културни дейности, екипът на ИК ак-
тивно популяризираше Институт „Конфуций“ чрез 
онлайн социалните мрежи, което значително въз-
върна вниманието на българите към ИК и инте-
реса им към китайския език и култура. През цяла-
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та година различните дейности и постижения на 
Института се радваха на повече от 300 медийни 
отразявания на китайски, английски и български 
от български и чуждестранни медии, като Аген-
ция „Синхуа“, China Government Network, China 
State Council News, People's Daily Online, Global 
Times, Phoenix News, вестник „Китай днес“, Бъл-
гарска национална телевизия, Българско нацио-
нално радио и др.

 
Част II Механизми за сътрудничество 
Управителният съвет провежда поне едно 

официално заседание всяка година в България 
или в Китай. В предишни години тази среща се 
състоеше предимно по време на Световната кон-
ференция на институтите „Конфуций“. Миналата 
година се проведе онлайн. Членовете на Управи-
телния съвет както от Китай, така и от България 
проведоха сериозни дискусии по основни въпро-
си, свързани с ИК във ВТУ, и взеха съответните ре-
шения. В ежедневната си работа служителите на 
ИК на всички нива (включително и членовете на 
УС) обменят документация, публикуват известия 
за различни дейности и споделят снимки на теку-
щи събития и медийно отразяване по имейл или 
чрез социални мрежи като WeChat, Facebook, QQ 
и др.

За по-голямо удобство и ефективност при 
работата беше разработен набор от правила и 
разпоредби относно общи проблеми, често сре-
щани в ежедневната работа или преподавател-
ската дейност на китайските учители и добровол-
ци. Правилникът за устройството и дейността на 
ИК във ВТУ беше официално гласуван от УС на ИК, 
утвърден от Ректора на ВТУ и е в сила от 1 юли 
2015 г. В него се определят задълженията на це-
лия състав на ИК в съответствие с Правилника на 
ВТУ и българското законодателство.

След пристигането си в ИК във ВТУ всеки 
нов китайски учител и доброволец се запознава 
внимателно с тези правила и разпоредби и под-
писва декларация за съгласие. Тъй като Инсти-
тутът е част от структурата на Великотърновския 
университет, финансовите въпроси се отнасят до 
съответните отговорни лица във ВТУ, а докумен-
тацията се събира и отчита в съответствие с пра-
вилата на Университета. 

През 10-те години от съществуването си 
ИК във ВТУ поддържа постоянни контакти със зве-
ната както във ВТУ, така и в Китайския университет 
по геонауки. С подкрепата на двата университе-
та-партньори работата на ИК върви безпроблемно 
и всеки път, когато се провежда голямо събитие, 
ръководителите на ВТУ отделят от своето време, 
за да присъстват, а колегите от Китайския уни-
верситет по геонауки винаги оказват съдействие. 
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Институт „Конфуций“ във ВТУ се вписва добре в 
българската общност не само във Велико Търно-
во, но и в много други населени места. Успешно и 
ефективно осъществява сътрудничество с десетки 
общини, с всички факултети на ВТУ, както и с дру-
ги университети, училища, детски градини и мла-
дежки центрове в различни градове.

Част III Изпълнение на ключови програми
За да отговорят на индивидуалните потреб-

ности на различните групи обучаеми, препода-
вателите от ИК използват съвременни учебни 
пособия като Happy Chinese, Learn Chinese with 
Me, Chinese Paradise, Road to Success, Standard 
HSK Course и др. в преподавателската си дейност. 
Библиотечният фонд се актуализира всяка година 
с най-новите учебни заглавия в Китай, както и с 
преводна литература на български език. Тази го-
дина към фонда бяха добавени над 350 екземпля-
ра от различни книги и учебници. 

През отчетния период Институт „Конфуций“ 
добави към базата си две нови учебни зали, раз-
положени на втория етаж в северното крило на 
Корпус 5 на ВТУ, които бяха оборудвани със сред-
ства на Китайския университет по геонауки (Ухан). 
Освен ново обзавеждане, бяха закупени два ин-
терактивни 65-инчови мултитъчскрийн дисплея, 
два нови мултимедийни проектора и два броя 
графични таблети.

През месеците май и юни 2022 г., съглас-
но графика на Отдел „Образование“ към Посол-
ството на КНР в България, екипът на ИК във ВТУ 
положи съвместни усилия за провеждането на 
националните кръгове на 21-вото състезание за 
владеене на китайски език за чуждестранни сту-
денти, 15-ото състезание за владеене на китайски 

език за чуждестранни ученици от гимназиален 
етап и Второто издание на състезанието за вла-
деене на китайски език за чуждестранни ученици 
от началните и основни училища. И трите състе-
зания се проведоха присъствено. Н. Пр. г-н Дун 
Сяодзюн, извънреден и пълномощен посланик 
на Китай в България, присъства лично при откри-
ването на студентското издание, свидетелство за 
голямата значимост на това събитие, което не се 
е провеждало присъствено от началото на панде-
мията. В тазгодишната надпревара първото място 
в националния кръг на състезанието за студенти 
бе присъдено на Йоана Борисова, студентка от Ве-
ликотърновския университет.

Октомври 2022 г. постави началото на 
честванията по повод 10-годишнината на Инсти-
тут „Конфуций“ във Великотърновския универси-
тет. Благодарение на силната подкрепа, оказана 
от двата университета-партньори, директорите 
от българска и китайска страна организираха и 
проведоха тържествено отбелязване на рожде-
ния ден на Институт „Конфуций“. На 10 октомври 
проф. Димитър Димитров, зам.-ректор по между-
народната дейност на ВТУ, доц. д-р Искра Мандо-
ва, български директор на ИК, и проф. Дун Юен-
син, китайски директор на ИК, заедно засадиха 
магнолия в двора пред Института, като символ на 
приятелството между Китай и България и израз на 
благопожеланията Институтът да се разразраства.

По повод 10-ата годишнина от създаването 
на Институт „Конфуций“ във ВТУ на 14 октомври 
2022 г. бе тържествено открита и 9-ата междуна-
родна начуна конференция на тема „Диплома-
тически, икономически и културни отношения 
между Китай и страните от Централна и Източна 
Европа“. Десетки представители на държавни и 
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образователни институции и звена дойдоха лич-
но да поздравят ръководството и екипа на Инсти-
тута или изкаха благопожеланията си в поздрави-
телни адреси, сред които бяха: Президентството 
на Република България, Министерството на об-
разованието и науката на Р България, Национа-
лен браншови синдикат – „Висше образование 
и наука“ – КНСБ, Посолството на КНР в България; 
Китайската международна образователна фо-
надация, Община Велико Търново, Община Тър-
говище, Община Бургас и др., както и Китайския 
университет по геонауки (Ухан), Югозападният 
университет, Шуменският университет, Институт 
„Конфуций“ в София и др. Целта на форума е да 
се дискутира текущото състояние и перспективи-
те за развитие на политическата, икономическа-
та, културната и други области на сътрудничество 
и обмен между Китай и страните от ЦИЕ в рамки-
те на инициативата „Един пояс, един път“ и фор-
мата за регионално сътрудничество „17+1“; да се 
насърчи образователният и културен обмен меж-
ду Китай и страните от ЦИЕ, особено България, и 
да се засили обменът и сътрудничеството между 
китайски и български учени. На конференцията 
бяха представени десетки доклади от изследо-
ватели от различни университети и образовател-
ни институции в Китай, България и Малайзия. В 
рамките на двудневния форум над 30 експерти и 
учени споделиха резултатите от последните си из-
следвания, а повече от 100 души всеха участие в 
задълбочени дискусии по засегнатите теми.

На церемонията по откриването на меро-
приятието зам.-кметът на гр. Велико Търново – г-н 
Нейко Генчев връчи на ИК във ВТУ „Старопрестол-
на грамота“ и „Златна перпера на Цар Иван Асен 
II“ от името на Общинската управа в знак на при-
знание за заслугите на Института и неговата зна-
чима роля в образователната сфера, в културния и 
обществен живот на Велико Търново и културния 
обмен между Китай и България. Тези два символа 
и отличия представляват официалното признание 
за усърдната работа и постиженията на Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския университет 
през последните 10 години. Оказаната чест е за-
ради изминалото време, но със сигурност ще мо-
тивира екипа на Института да продължи да полага 
усилия, да бъде деен и иновативен и да се стреми 
към едно стабилно и блестящо бъдеще за ИК. 

Вечерта на 15 октомври в Музикално-дра-
матичния театър „Константин Кисимов“ се прове-
де тържествен спектакъл по повод 10-годишнина-
та от създаването на ИК във ВТУ. Преподаватели 
и ученици от ИК, китайски студенти в България, 
хорът от гр. Търговище и обучаеми от образова-
телни институции от Велико Търново, София, Русе 
и други места в страната се изявиха на една сце-
на с прекрасни песни, танци, тайчи, цигун, танц 
на лъва, изпълнение на гуджън, Пекинска опера 
и др. Залата беше пълна и публиката аплодира-
ше неведнъж. Едно от най-забележителните из-
пълнения в празничната програма бе това на г-н 
Нейко Генчев, заместник-кмет на Община Велико 
Търново. Той изпя „Луната представлява сърцето 
ми“ на китайски език, акомпанимирайки си на ки-
тара, в израз на своето искрено приятелство и с 
най-добри пожелания към Институт „Конфуций“. 

Част IV Академични изследвания и пости-
жения

През 2014 г. ИК във ВТУ публикува първия 
том с доклади от Международната науна кон-
ференция на тема „Дипломатически, иконо-
мически и културни отношения между Китай и 
страните от Централна и Източна Европа“ в чест 
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на 65-ата годишнина от установяването на ки-
тайско-българските дипломатически отношения. 
Оттогава докладите от конференцията се публи-
куват ежегодно, а колективният том е включен в 
Националния референтен списък и е рефериран 
и индексиран в международни академични бази 
данни за безплатен онлайн достъп, като CEEOL, 
Google Scholar, ROAD и др. През 2022 г. ИК във ВТУ 
публикува 7-ми том на „Дипломатически, иконо-
мически и културни отношения между Китай и 
страните от ЦИЕ“, а 8-ият в момента е в процес на 
съставяне.

През отчетната година ИК във ВТУ финан-
сира издаването на „Прекрасните чудовища на 
Шанхайдзин – Каталога на планините и морета-
та“ (Shanhaijing) (двуезично издание), преведено 
от проф. Бора Беливанова. Под ръководството на 
доц. д-р Искра Мандова бе преиздадена „Хрис-
томатия по древнокитайска литература“ (дву-
езично издание). Проф. Дун Юенсин участва в за-
вършването на международния изследователски 
проект за китайско образование, спонсориран 
от китайското Министерство на образованието – 
„Състояние на обучението по китайски език, ори-
ентирано към нуждите на обучаемите, в средните 
училища в България“ (№: 20YH14D). Като ключов 
член на екипа, проф. Дун пое ръководството на 
проект за изследване на обучението по китайски 
език в дадени страни, финансиран от китайското 
Министерство на образованието – „Обучението 
по китайски език в България в контекста на епи-
демията от COVID-19: текуща ситуация, проблеми 
и мерки за противодействие“ (№: 21YHGB1120), 
който до момента върви безпроблемно. Освен 
това той е съавтор на статията „Текущо състояние 
и перспективни изследвания на преподаването на 
китайски език в България“, която е публикувана в 
Международно китайско образование (китайски 
и английски), том 7. Преподавателката добро-
волка към ИК във ВТУ, г-ца Дзън Джинжу, канди-
датства за международния проект за иновации в 
китайската преподавателска практика – „Инова-
тивен дизайн и приложение на учебни ресурси 
в международен културен курс по традиционен 
танц на дракона“, който ще бъде финансиран от 
Центъра за езиково обучение и сътрудничество 
към Китайското министерство на образованието.
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Confucius Institute at University of Veliko 
Turnovo, Bulgaria

Part I  Chinese Language Teaching and Cultural 
Activities 

The Confucius Institute at University of Veliko 
Tarnovo (hereinafter “CIUVT”) was established on 
October 10th, 2012. Its Chinese partner is China 
University of Geosciences (Wuhan) (hereinafter “CUG”). 
In 2022, under the careful guidance of the Chinese 
International Education Foundation (hereinafter 
“CIEF”) and the Center for Language Education and 
Cooperation of the Chinese Ministry of Education 
(hereinafter “CLEC”), and with the proper supervision 
of the Board of Advisors of CIUVT (hereinafter “BOA”), 
the CI staff overcame various difficulties which arose 
from the COVID-19 epidemic through joint efforts 
and gradually normalized Chinese language teaching 
at affiliated teaching sites, and diversified cultural 
activities of the CI gradually returned to normal.

During the reported year, after strenuous work, 
CIUVT expanded Chinese teaching into two new cities, 
offering Chinese language and culture courses in a 
total of nearly 50 teaching sites located in 14 cities and 
towns. These 14 cities are scattered all over Bulgaria, 
namely: Veliko Tarnovo, Ruse, Targovishte, Shumen, 
Varna, Burgas, Sliven, Kazanlak, Popovo, Svishtov, 
Chelopech, Sofia, Isperih and Tutrakan. Due to the 
COVID-19 epidemic, China-sponsored international 
Chinese education volunteers were unable to arrive at 
their posts in time for the fall semester of 2021, which 
seriously affected the regular teaching schedule of 
the new school year at the teaching sites in Svishtov 
and Kazanlak. As a result, the two cities have decided 
to suspend the teaching of Chinese courses in the 
community since September 2022.
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Over the past year, CIUVT offered courses of 

multi categories and levels, such as “Elementary 
Chinese”, “Advanced Chinese”, “Children's Chinese”, 
“HSK/HSKK Tutorial”, “Martial Arts (Tai Chi, Qigong)”, 
etc. These courses were delivered through the Internet 
or on the basis of an integrated online and offline 
mode, which met the individualized learning needs of 
different types of learners as much as possible. There 
were approximately 2,000 registered students. What’s 
more, the CI organized 4 online HSK/HSKK exams this 
year. The number of students registered for the exam 
gradually recovered, and the pass rate continued to 
rise.

Looking back on 2022, CIUVT organized dozens of 
culture events such as Workshops of Chinese Cultural 
Experience, Chinese Film Week, UN Chinese Language 
Day, Confucius Institute Day, Eastern Asian Cultural 
Festival, “Petko Hinov” Translation Competition and so 
on. The participants’ enthusiasm for the annual event 
“Bulgaria and Chinа – Ancient and Unique Civilization” 
was undiminished, and the entries were brilliant. In 
addition to diversified cultural activities, the CI team 
also vigorously promoted the Confucius Institute 
through online social media, which greatly restored 
Bulgarian people's attention to the CI and their 
interest in Chinese language and culture. Throughout 
the year, the various activities and achievements 
of CIUVT enjoyed more than 300 online and offline 
media coverage in Chinese, English, and Bulgarian by 
Chinese and foreign media, such as Xinhua Agency, 
China Government Network, China State Council 
News, People’s Daily Online, Global Times, Phoenix 
News, Bulgarian newspaper China Today, Bulgarian 
National Television, and Radio Bulgaria, etc.

Part II Operation Mechanism and Cooperation 
with Partners

BOA holds at least one formal meeting every 
year, either in Bulgaria or in China. In previous years, 
this meeting was mostly held during the Global 
Confucius Institute Conference. Last year, it was held 
online. Members of BOA from both China and Bulgaria 
conducted serious discussions on major issues related 
to CIUVT and made corresponding decisions. In daily 
communication, CI staff at all levels (including BOA 
members) transfer documents, post notices of various 
activities, and share pictures of ongoing events and 
media coverage by means of Email and social software 
such as WeChat, Facebook, QQ, etc.

In order to make the CI’s work more convenient 
and efficient, a set of rules and regulations was developed 
concerning common issues often encountered in daily 
management, in teaching activities or by Chinese 
teachers and volunteers. These regulations, aiming at 
modeling the organization structure, the work procedure 
and the staff behavior, were officially promulgated and 
put into effect on July 1st, 2015 with the approval of BOA 
and the rector of UVT. They stipulate the duties of all the 
CI staff in line with the regulations of UVT and Bulgarian 
law. Upon arrival at CIUVT, every new Chinese teacher 
and volunteer shall carefully read relevant text and get 
familiarized with these rules and regulations and sign a 
compliance statement as required. As a special unit of 
UVT, the CI’s archives are managed in accordance with 
UVT rules, and all the CI finances are also implemented 
strictly in line with relevant regulations of UVT.

In the past 10 years since its establishment, CIUVT 
has been in close contact with both UVT and CUG. With 
the support of the two partner universities, the work of 
the CI has been progressing smoothly. Whenever a major 
event is carried out, the leaders of UVT will generally take 
the time to participate, and also CUG is always ready to 
lend a helping hand.

CIUVT is well-integrated in the Bulgarian 
community, not only in Veliko Tarnovo but also in 
many other big cities. It has successfully and effectively 
implemented cooperation with more than a dozen 
municipalities, with all the faculties of UVT, and with 
schools, kindergartens and youth centers in different 
cities as well.
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Part III Implementation of Key Programs
In order to meet the individualized learning 

needs of different types of learners, teachers of CIUVT 
teach students according to their aptitude, and make 
full use of textbooks such as Happy Chinese, Learn 
Chinese with Me, Chinese Paradise, Road to Success, 
Standard HSK Course, etc. in teaching activities. The 
collections of the CI library are updated every year 
with the latest relevant academic journals in China 
and with translated literature in Bulgarian as well. 
This year, more than 350 copies of various books and 
documents were added to the collection.

During the reported period, the Confucius 
Institute was enlarged in working and teaching areas 
with two new classrooms located on the second 
floor of the North Wing of Building 5 of UVT. The 
classrooms were furnished with funds from the 
China University of Geosciences (Wuhan). In addition 
to new furniture, two interactive 65-inch multi-touch 
screen displays, two new multimedia projectors and 
two graphics tablets were purchased.

In May and June 2022, according to the work 
schedule of the Education Department of the Chinese 
Embassy in Bulgaria, all the staff of CIUVT made 
concerted efforts to hold the Bulgarian finals of “The 
21st Chinese-Bridge Chinese Proficiency Competition 
for Foreign College Students”, “The 15th Chinese-
Bridge Chinese Proficiency Competition for Foreign 
Secondary School Students”, and “The 2nd Chinese-
Bridge Chinese Show for Foreign Primary School 
Students”. All these three competitions were held 
offline. Mr. Dong Xiaojun, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of China to Bulgaria, came 
to the competition site in person, reflecting the 

great importance His Excellency attached to this 
event, which was the first to have been held offline 
ever since the outbreak of the pandemic. The 
competitions were very successfully conducted and 
received unanimous praise from all aspects. In this 
year's competition, Yoana Borisova, a student of 
CIUVT, won the Bulgarian national championship in 
the college group.

October 2022 ushered in the 10th anniversary 
of CIUVT. With strong support of the two partner 
universities, the Bulgarian and Chinese directors 
carefully planned and held a grand birthday 
celebration for the CI. On the 10th of October, Prof. 
Dimiter Dimitrov, Vice Rector of UVT; Associate 
Prof. Dr. Iskra Mandova, the Bulgarian Director; and 
Prof. Dong Yuanxing, the Chinese Director, jointly 
planted a magnolia tree in the lawn in front of the CI, 
which symbolizes the friendship between China and 
Bulgaria, and also expresses the good wishes that 
this tree shall grow along with the development of 
CIUVT.

To celebrate the 10th anniversary of the 
establishment of CIUVT, the 9th International 
Academic Conference on “Political, Economic and 
Cultural Relations between China and Countries in 
Central and Eastern Europe” was grandly opened 
on October 14. Dozens of governmental and 
educational units expressed their congratulations via 
congratulatory letters or by sending representatives 
to make goodwill speeches at the scene, including 
Presidential Office of the Republic of Bulgaria; 
Bulgarian Ministry of Education and Science; 
Bulgarian National Independent Trade Union; 
Chinese Embassy in Bulgaria; Chinese International 
Education Foundation; Municipalities of Veliko 
Tarnovo, Targovishte, Burgas, etc. as well as China 
University of Geosciences (Wuhan), Southwestern 
University of Bulgaria, Shumen University, Confucius 
Institute in Sofia and so on. The symposium aims 
to discuss the current situation and development 
prospects of political, economic, cultural and other 
fields between China and CEE countries under the 
“Belt and Road” initiative and the “17+1” regional 
cooperation framework; to promote education and 
cultural exchanges between China and CEE countries, 
especially Bulgaria; and to strengthen exchanges 
and cooperation between Chinese and Bulgarian 
scholars. The conference received dozens of papers 
from scholars of different universities and academic 



ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2022

12
institutions in China, Bulgaria and Malaysia. During 
the two-day symposium, over 30 experts and 
scholars shared their latest research results; and 
more than 100 participating scholars conducted in-
depth discussions on related topics.

At the opening ceremony of the celebration, 
the Deputy Mayor of Veliko Tarnovo, Neyko Genchev, 
on behalf of the Municipal Government, awarded the 
“Diploma of Special Contribution” and “Medal of the 
Old Throne” to CIUVT, in praise of the contributions 
made by the CI to diversify the cultural ecology and 
enrich the educational connotation of Veliko Tarnovo, 
and to promote cultural exchanges between China 
and Bulgaria. The “Diploma of Special Contribution” 
and “Medal of the Old Throne” represent Bulgaria’s 
official recognition of the industrious work and 
achievements of CIUVT over the past 10 years. The 
whole CI was greatly encouraged. Of course, honor 
represents the past. Yet it will definitely inspire all 
the CI people to make persistent efforts, being 
pioneering and innovative, so that the cause of the 
CI would be stable and far-reaching, and would be 
bound for a brilliant future.

On the evening of October 15, a grand 10th 
anniversary celebration of the establishment of 
CIUVT, carefully prepared by the CI, was held at the 
Konstantin Kissimov Theater. Teachers and students 
of the CI, Chinese students in Bulgaria, the choir from 
Targovishte, and middle school students from Veliko 
Tarnovo, Sofia, Ruse and other places in the country 
performed on the same stage with wonderful songs, 
dances, Tai Chi, Qi Gong, lion dance, Guzheng, Peking 
Opera and other programs. The hall was fully seated 
and the audience applauded time and again. What 
is particularly worth mentioning is that Mr. Neyko 
Genchev, the Deputy Mayor of Veliko Tarnovo, played 
and performed by himself. He sang the Chinese song 
“The Moon Represents My Heart” in an elegant 
manner to express sincere concern and best wishes 
for the Confucius Institute. The performance of the 
Deputy Mayor pushed the festive atmosphere of the 
concert to full climax.

Part IV Academic Research and Achievements
In 2014, CIUVT published the first volume of 

academic papers from the International Academic 
Conference on “Diplomatic, Economic and Cultural 
Relations between China and Countries in Central 

and Eastern Europe” to commemorate the 65th 
anniversary of the establishment of Sino-Bulgarian 
diplomatic relations. Since then, one volume of the 
annual journal has been published each year. At 
present, the annual publication has been included 
in the National Reference List of Bulgaria, as well as 
referenced and indexed in international academic 
databases such as CEEOL, Google Scholar, ROAD, etc. 
for free online access. In 2022, CIUVT published the 
8th volume of Diplomatic, Economic and Cultural 
Relations between China and CEE Countries, and the 
9th is currently under compilation.

During the reported year, CIUVT sponsored 
the publication of Shanhaijing (bilingual edition), 
translated by Prof. Bora Belivanova, a famous 
sinologist in Bulgaria. The CI team headed by 
Associate Prof. Dr. Iskra Mandova republished The 
Classics of Chinese Classical Literature (bilingual 
edition). And Prof. Dong Yuanxing, as a key member, 
participated in the completion of the international 
Chinese education research project sponsored by 
the Chinese Ministry of Education – “Basic situation 
of demand-orientated Chinese education in 
country-specific (Bulgaria) secondary schools” (No.: 
20YH14D). As the key PI, Prof. Dong took charge of the 
country-specific Chinese education research project 
sponsored by the Chinese Ministry of Education – 
“Current Situation and Countermeasures of Chinese 
Education in Bulgaria under the Background of the 
COVID-19 Epidemic” (No.: 21YHGB1120), which is 
now progressing smoothly. And he also co-authored 
the paper “Current situation and prospective 
research of Chinese teaching in Bulgaria”, which 
was published in International Chinese Education 
(Chinese and English) Volume 7. In addition, Zeng 
Jinzhu, an international Chinese education volunteer 
at CIUVT, applied for the international Chinese 
teaching practice innovation project “Innovative 
design and application of micro-lecture resources in 
international culture course of dragon dance”, which 
will be sponsored by the CLEC.
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大特尔诺沃大学孔子学院2022年发展概况大特尔诺沃大学孔子学院2022年发展概况

一、汉语教学及文化活动开展情况一、汉语教学及文化活动开展情况

保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院（以下简称“
大特大学孔子学院”）成立于2012年10月，中国的合
作伙伴是中国地质大学（武汉）。2022年，在中国国
际中文教育基金会和教育部中外语言交流合作中心
的悉心指导下，在大特大学孔子学院理事会的正确
领导下，大特大学孔子学院全体同仁精诚团结，齐心
协力，克服COVID-19疫情影响，逐步使各教学点的汉
语教学及孔院的各项文化活动恢复常态。

本年度，经过多方努力，大特大学孔子学院拓展
新教学点城市两个，共计在14个城镇近50个教学点开
设了汉语课和中国文化课。这14个城市遍布保加利亚
各地，分别是：大特尔诺沃、鲁塞、特尔戈维什特、舒
门、瓦尔纳、布尔加斯、斯利文、卡赞勒克、波波沃、
斯维什托夫、切洛佩奇、索非亚、伊斯伯里赫和图特
拉坎。由于COVID-19疫情导致2021年秋季学期中国
公派国际中文教育志愿者迟迟不能到岗，严重影响
了斯维什托夫市和卡赞勒克市教学点新学年的常规
教学工作安排，自2022年9月起，两市决定暂停该地教
学点的汉语课程教学。

一年来，大特大学孔子学院通过网络或者线上线
下相结合的方式开设了《初级汉语》、《高级汉语》、
《少儿汉语》、《HSK/HSKK辅导》和《武术（太极、气
功）》等多门类、多级别课程，尽最大可能满足了不
同类型学习者的个性化学习需求，注册学员近2000
人。本年度孔院组织HSK/HSKK线上考试4次，报考学
员人数逐步恢复，通过率不断攀升。

回首2022年，大特大学孔子学院在大特尔诺沃、
鲁塞、特尔戈维什特、切洛佩奇等地组织举办了中国
文化体验工作坊、中国电影周、联合国中文日、孔子
学院日、东亚文化节、“韩裴（Petko Hinov）”翻译比
赛等数十场活动。年度赛事“保加利亚与中国——古
老独特的文明”参赛者热情不减，参赛作品精彩纷
呈。除了各式各样的文化活动，孔院团队还通过网络

社交媒体大力宣传，大大恢复了保加利亚民众对孔
子学院的关注度以及对汉语和中国文化的兴趣。本
年度，大特大学孔子学院开展的各类活动及取得的
成就被新华社、中国政府网、国新办、人民网、环球
时报、凤凰新闻、保加利亚《今日中国》报社、保加利
亚国家电视台、保加利亚国家广播电台等中外媒体用
汉语、英语、保语，线上、线下报道、转载300余次。

二、制度建设及对外合作情况二、制度建设及对外合作情况

大特大学孔子学院理事会每年至少会召开一次
正式会议，或是在保加利亚或是在中国，前些年，多
利用全球孔院大会会期召开。2022年理事会线上举
行，中保双方理事就孔院相关重大事务进行了认真
的讨论和研究，并做出了相应的决策。在日常工作的
沟通和交流方面，大特大学孔子学院各级工作人员（
包括理事会成员）通常通过Email及微信、脸书、QQ
之类的软件，传递文件，发布各种活动的通知，分享
活动图片和媒体报道。

为了使工作更便捷、更有效，针对一些有关日常管
理、教学活动和汉语教师、志愿者的常见问题，经大
特尔诺沃大学校长批准、理事会讨论通过，一套用
来规范大特大学孔子学院组织架构、办事程序和行
为规则的规章制度于2015年7月1日正式颁布实施。这
一规章制度规定了大特大学孔子学院所有工作人员
的职责，符合大特大学的校规及保加利亚法律的相
关规定。每一位新来的汉语教师、志愿者都按要求
仔细阅读并熟知相关内容，签署遵规守约声明。作为
大特尔诺沃大学的一个特殊组成部分，大特大学孔
子学院的档案按照大特大学的规章制度进行管理，
所有财务均严格遵照大特大学的相关规章制度执
行。

成立的10年来，大特大学孔子学院与大特尔诺沃
大学、中国地质大学（武汉）联系紧密，在两校的支
持下，各项工作进展顺利。每当开展重大活动，大特
大学校领导一般都尽可能拨冗参加，中国地质大学（
武汉）也随时能够施以援手。

大特大学孔子学院与保加利亚社区关系融洽，同
包括大特尔诺沃市在内的近20座城市的市政府、大
特大学各院系以及多个城镇的中小学、幼儿园、青少
年中心开展了成功有效的合作。

三、重点项目实施情况三、重点项目实施情况

为了满足不同类型学习者的个性化学习需求，大
特大学孔院教师因材施教，在教学活动中使用了《
快乐汉语》、《跟我学汉语》、《汉语乐园》、《成功之
路》、《HSK标准教程》等多种教材。孔院图书馆馆藏
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每年至少更新一次，其中包括中国最新的相关学术
刊物以及保加利亚语翻译的文献。本年度，新添馆
藏各类书籍、文献350余册。

在报告所述期间，大特大学孔子学院的办公及教
学用房有了增加，大特尔诺沃大学把5号楼北翼二楼
的两间教室分配给了孔子学院。教室设备由中国地
质大学（武汉）经费资助。除了新的桌椅，另外配置
了两台65英寸交互式多点触摸屏显示器、两台多媒
体投影仪和两块图形输入板。

2022年5-6月间，根据中国驻保加利亚大使馆教
育组的工作部署，大特大学孔子学院全体汉语教师、
志愿者齐心协力，成功举办了第21届“汉语桥”世界
大学生中文比赛保加利亚赛区决赛、第15届“汉语
桥”世界中学生中文比赛保加利亚赛区决赛和第2
届“汉语桥”世界小学生中文秀保加利亚赛区决赛。
三场赛事都在线下举行。中国驻保加利亚特命全权
大使董晓军先生亲临比赛现场，体现了大使阁下对
疫情以来的首例线下活动的高度重视。赛事非常圆
满，受到各方面的一致好评。在今年的比赛中，大特
大学孔子学院学员安茹玉（Yoana Borisova）夺得大
学组保加利亚全国冠军。

2022年10月，大特尔诺沃大学孔子学院迎来了建
院10周年。在大特尔诺沃大学与中国地质大学（武
汉）的大力支持下，两位院长精心筹划，为孔子学院
举办了隆重的生日庆典。10月10日，大特大学副校长
迪米特尔·迪米特洛夫、大特大学孔子学院保方院长
伊丝克拉·曼多娃与中方院长董元兴一道在孔院前
草坪种下了一株木兰，祝愿这株象征中保友谊之树
伴随大特大学孔子学院茁壮成长。

10月14日，庆祝大特大学孔子学院建院10周
年——第9届“中国与中东欧政治、经济、文化关系”
国际学术研讨会隆重开幕。保加利亚共和国总统府、
保加利亚教育与科学部、保加利亚全国独立工会、中
国驻保加利亚大使馆、中国国际中文教育基金会、大
特尔诺沃市政府、特尔戈维什特市政府、布尔加斯市
政府、中国地质大学（武汉）、保加利亚西南大学、舒
门大学、索非亚孔子学院等数十家机构分别发来贺
信或派代表亲临现场致贺。研讨会旨在探讨“一带
一路”框架和“17+1”区域合作模式下，中国与中东欧
国家政治、经济、文化等领域的关系现状及发展前
景；促进孔子学院平台上，中国与中东欧国家，尤其
是保加利亚的教育、文化交流；加强中国与保加利亚
两国学者之间的交流与合作。会议收到来自中国、保
加利亚、马来西亚等国家不同高校及学术机构学者
的论文数十篇。在为期两天的研讨会上，近30位专家
学者畅所欲言，分享了他们的最新研究成果；100多
位与会学者就相关议题进行了深入讨论。

庆祝活动开幕式上，大特尔诺沃市副市长奈可·
根切夫（Neyko Genchev）代表大特尔诺沃市政府
向大特大学孔子学院颁发了“大特尔诺沃市特别贡

献奖”奖状和“古都王座荣誉勋章”，以表彰孔子学
院在繁荣大特尔诺沃的文化生态、丰富大特尔诺沃
的教育内涵、促进中保文化交流方面做出的积极贡
献。“大特尔诺沃市特别贡献奖”和“古都王座荣誉
勋章”代表了保加利亚官方对大特大学孔子学院10
年来辛勤付出及取得的成就的充分肯定。孔院上上
下下深受鼓舞。荣誉代表过去，它必将激励全体孔
院人以此为契机，再接再厉，开拓创新，让孔院事业
行稳致远，不断走向辉煌。

10月15日晚，大特大学孔子学院精心准备的庆祝
建院10周年文艺晚会在大特尔诺沃市康斯坦丁·基西
莫夫大剧院隆重举行。孔院师生、在保中国留学生、
特尔戈维什特市合唱团以及来自大特尔诺沃、索非
亚、鲁塞等地的中小学生同台献艺，表演了精彩绝伦
的歌舞、太极、舞狮、古筝、京剧等节目。全场座无虚
席，掌声迭起。特别值得一提的是，大特尔诺沃市副
市长奈可·根切夫先生自弹自演，字正腔圆地演唱了
中文歌曲“月亮代表我的心”，表达了对大特大学孔
子学院的真诚关爱和美好祝愿。根切夫副市长的表
演将晚会的喜庆氛围推向了高潮。

四、学术研究及成果情况四、学术研究及成果情况

2014年，大特大学孔子学院出版了国际学术研讨
会论文集《中国与中东欧政治、经济、文化关系》第
一辑，纪念保加利亚同中国建交65周年，其后，每年
出版该研讨会年刊1辑。目前，该年刊已被“保加利
亚国家参考文献名录”（National Reference List 
of Bulgaria）收录，并可通过“中东欧在线书刊检
索系统”（CEEOL）、“谷歌学术检索系统”（Google 
Scholar）以及“开放学术资源库”（ROAD）等在线检
索。2022年，大特大学孔子学院出版了《中国与中东
欧政治、经济、文化关系》第八辑，目前，第九辑在编
撰中。

本年度，大特大学孔子学院协助著名汉学家波
拉·贝丽瓦诺娃（Bora Belivanova）教授出版了《山
海经》双语版，孔院团队还再版了《中国古典文学典
籍》（双语版）。中方院长董元兴作为骨干成员参与
完成了中国教育部国际中文教育研究课题“需求导
向下的国别化（保加利亚）中学中文教育基本情况调
研”（编号：20YH14D）；作为主持人之一，他承担的中
国教育部国别中文教育研究项目“COVID-19疫情背
景下保加利亚中文教育现状及对策”（编号：21YH-
GB1120）进展顺利；他参与撰写的论文《保加利亚中
文教学发展现状及前瞻研究》在《国际中文教育（中
英文）》第7卷上正式发表。此外，大特大学孔子学院
国际中文教育志愿者曾金珠还申报了中国教育部中
外语言交流合作中心国际中文教学实践创新项目“
微课资源在国际舞龙文化课程中的创新性设计及应
用”。
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  / BOARD OF ADVISORS
理事委员会理事委员会

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОНДЖОЛОВ (ВТУ, РЕКТОР) – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
PROF. HRISTO BONDZHOLOV, PHD (UVT, RECTOR) – CHAIR OF BOA
HRISTO BONDZHOLOV 教授（大特大学校长）– 理事长

  
 
ПРОФ. ДПН ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП (ВТУ) – ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УС
PROF. PLAMEN LEGKOSTUP, DR. HABIL (UVT) – HONORARY CHAIR AND MEMBER
PLAMEN LEGKOSTUP 教授（大特大学）– 名誉理事长和委员
 

ПРОФ. ЛАЙ СЮЛУН –  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
PROF. LAI XULONG  (CUG, VICE – PRESIDENT) – DEPUTY CHAIRMAN OF BOA
赖旭龙赖旭龙教授 (中国地质大学.武汉副校长) – 副理事长

ПРОФ. ГАН ИЧЮН – ЧЛЕН НА УС
PROF. GAN YIQUN (CUG) – MEMBER
甘义群甘义群教授（中国地质大学.武汉）– 委员
  

ДОЦ. ФАН ЛУУЕЙ– ЧЛЕН НА УС
ASSOC. PROF. FAN LUWEI (CUG) – MEMBERASSOC. PROF. FAN LUWEI (CUG) – MEMBER
范陆薇范陆薇副教授 (中国地质大学.武汉，国际教育学院副院长) – 委员

ПРОФ. Д-Р СВЕТОСЛАВ КОСЕВ (ВТУ) – ЧЛЕН НА УС
PROF. SVETOSLAV KOSEV, PHD (UVT) – MEMBER
SVETOSLAV KOSEV 教授、博士  (大特大学) – 委员

ДОЦ. Д-Р ИСКРА МАНДОВА (ВТУ) – ЧЛЕН НА УС
ASSOC. PROF. ISKRA MANDOVA, PHD (UVT) – MEMBER
ISKRA MANDOVA  副教授、博士(大特大学) – 委员
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НАШИЯТ ЕКИП / STAFF/ НАШИЯТ ЕКИП / STAFF/ 工作团队工作团队

ДИРЕКТОРИ НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ” 
CI DIRECTORS / 孔子学院院长孔子学院院长

Мартина Димитрова/ Martina Dimitrova 
Пoмощник-директор/ Assistant Director
玛蒂娜 玛蒂娜  院长助理

Анелия Калинова/  Aneliya Kalinova 
Библиотекар и технически сътрудник в 
Институт „Конфуций“/ 
Librarian and technical assistant
景甜景甜   孔子学院图书管理员及技术助理

Диана Мъглова/ Diana Maglova
Експерт в Инстиут „Конфуций“/ Expert at CI
蒂安娜  蒂安娜  孔子学院专员

проф. Дун Юенсин 
Prof. Dong Yuanxing 

董元兴董元兴 教授

доц. д-р Искра Мандова
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD
伊丝克拉•曼多娃伊丝克拉•曼多娃  副教授、博士

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2022



НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS//
师资队伍师资队伍

17
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2022

Су Чан – преподавател в Институт „Конфуций“ (ВТУ) – гр. Велико Търново
Su Chang – teacher at Confucius Institute (UVT) – Veliko Tarnovo 
苏畅——汉语教师，工作地点：大特尔诺沃市

Сю Син-ю – доброволка в Институт „Конфуций“ (ВТУ) – гр. Велико Търново
Xu Xinyu – volunteer at Confucius Institute (UVT) – Veliko Tarnovo
徐歆钰——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Виктория Тодорова – доброволка в Институт „Конфуций“ (ВТУ) – 
гр. Велико Търново
Victoria Todorova – volunteer at Confucius Institute (UVT) – Veliko Tarnovo
维多利亚——汉语教师，工作地点：大特尔诺沃市

Дзън Дзинджу – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
Zeng Jinzhu – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse 
曾金珠——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Чай Дзямин – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
Chai Jiamin – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse
柴嘉敏——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市
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Чън Дапън – преподавател в гр. Търговище
Chen Dapeng – teacher in Targovishte
陈大鹏——汉语教师，工作地点：特尔戈维什特市

Гуо Син-и – доброволка в гр. Попово
Guo Xinyi  – volunteer in Popovo
郭心怡——汉语教师志愿者，工作地点：波波沃市

Му Съчи – доброволка в ШУ „Епископ Константин Преславски“– гр. Шумен
Mu Siqi – volunteer at Shumen University “Episkop Konstantin Preslavski”
穆思祺——汉语教师志愿者，工作地点：舒门市

Хуан Йен – преподавател в гр. Варна
Huang Yan – teacher in Varna
黄燕——汉语教师，工作地点: 瓦尔纳市

Лай Дзинтин  – доброволка в  гр. Бургас
Lai Jinting  – volunteer in Burgas
赖金婷——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市
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Лиу Чиен – доброволка в гр. Сливен
Liu Qian – volunteer in Sliven
刘倩——汉语教师志愿者，工作地点：斯利文市

Уан Чиуна – доброволка в с. Челопеч и в гр. София
Wang Qiuna – volunteer in Chelopech and in Sofia
王秋纳——汉语教师志愿者，工作地点：切洛佩奇市、索非亚市

Ян Дзъфан – доброволка в гр. Тутракан 
Yang Zifan – volunteer in Tutrakan
杨子帆——汉语教师志愿者，工作地点：图特拉坎市

Уан Лин – доброволка в гр. Исперих 
Wang Lin – volunteer in Isperih
王琳——汉语教师，工作地点：伊斯伯里赫市

Борислава Лечева – преподавател по бойни изкуства в Институт „Конфуций“ 
(ВТУ) – гр. Велико Търново 
Borislava Lecheva – Chinese Martial Arts Instructor at Confucius Institute 
(UVT) – Veliko Tarnovo
鲍瑞——中国武术教师，工作地点：大特尔诺沃市
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СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS

中华武术训练学习班中华武术训练学习班

През отчетната 2022 г. от месец февруари 
безпроблемно продължиха да се провеждат 
тренировките по тайчи и практиките по цигун 
присъствено в Институт „Конфуций“ . 

През учебната 2021/2022 г. г-ца Борислава 
Лечева, преподавател по китайски бойни изкуства 
към ИК, успешно водеше занятия по кунгфу в СУ 
„Вела Благоева“ – гр. Велико Търново, като част от 
свободноизбираемата програма на учениците. 

От новата учебна 2022/2023 година 
стартираха и тренировки по кунфу за деца и в 
Институт „Конфуций“ във ВТУ с една група от 10 
деца на възраст от 8 до 14 години. 

From February in the 2022 reported year, Taiji 
training and Qigong practi ces at the Confucius Insti -
tute conti nued without any problems. 

During the 2021/2022 academic year, Miss Bo-
rislava Lecheva, teacher of Chinese marti al arts at the 
CI, successfully taught Kungfu classes at Vela Blagoe-
va Primary School in Veliko Tarnovo. They were part 
of students’ opti onal curriculum.

In the new 2022/2023 academic year, Kungfu 
training for children has also started at the Confucius 
Insti tute at UVT. The group consists of 10 children 
aged 8 to 14.

 自2022年2月开始，大特大学孔子学院的太
极及气功培训重新开展并顺利进行。

2021/2022学年，孔院武术老师鲍里斯拉娃•
莱切娃在大特尔诺沃的Vela Blagoeva小学教授中
国功夫，这是该校学生的选修课。

2022/2023学年，少儿功夫培训也在大特大
学孔子学院拉开帷幕，共有 10 名 8 至 14 岁的
儿童参加培训。

За отчетния период ИK проведе четири он-
лайн изпита за придобиване на ниво на китайски 
език – HSK и HSKK – на 12 март, 23 април, 25 юни 
и 3 септември 2022 г., на които се явиха общо 82 
души. 

До момента ИК към ВТУ успешно е провел 
25 изпита HSK и HSKK, като се забелязва ръст в 
броя на желаещите с всяка изминала година. 

During the reported period, the Confucius In-
sti tute conducted four online Chinese language pro-
fi ciency tests – HSK and HSKK. The tests were held on 
March 12, April 23, June 25 and September 3, 2022 
and a total of 82 people took part in them.

Up to this date, the Confucius Insti tute at UVT 
has successfully conducted 25 HSK and HSKK exams. 
The number of applicants increases with each pass-
ing year.

在报告所述期间，大特大学孔子学院分别
于2022年3月12日、4月23日、6月25日和9月3日
举行了4次在线汉语水平考试——HSK和HSKK，共
有82人参加。

迄今为止，大特大学孔子学院已成功举办
HSK和HSKK考试25场，报考人数逐年增加。

НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ‒ HSК И HSКК
HSK AND HSKK

汉语水平考试（HSK和HSKK）汉语水平考试（HSK和HSKK）

20 КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 
COURSES AND TRAININGS
课程和培训课程和培训

През учебната 2021/2022г. Институт 
„Конфуций“ проведе два онлайн курса по китайски 
език за възрастни в ниво начинаещи – част II и 
ниво среднонапреднали, два присъствени за деца 
в училищна възраст – начинаещи и напреднали и 
два онлайн подготвителен курс за HSK – ниво 5. 

Въпреки че от м. март всички студенти се 
върнаха в класните стаи, курсовете по китайски 
език за възрастни продължиха да се водят онлайн 
по желание на обучаемите, голяма част от които 
живееха в по-отдалечени населени места.
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ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LANGUAGE COURSES
语言课程

 
During the 2021/2022 academic year, the 

Confucius Institute held two online Chinese language 
courses for adults (Beginner level Chinese language 
Part 2 and Intermediate level Chinese language). Two 
face-to-face courses for school-age children were 
also organized (beginner level and advanced level), 
as well as two online HSK preparation courses for 
HSK level 5.

Although, since March all students have 
returned to classrooms, Chinese language courses 
for adults continued to be conducted online upon 
request of the learners, many of whom lived in more 
remote areas.

2021/2022学年，线上及线下课程在大特大学
孔子学院同步进行。孔院面向成人开设了两门线上
汉语课（初级汉语第二部分和中级汉语）；面向学
龄儿童开设了线下初级和高级课程；同时还在线开
设了两门HSK 5级备考课程。

自3月以来，尽管学生都已重返课堂，但因许
多成人居住在偏远地区，为满足其学习要求，成人
汉语课程仍在线上进行。
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举行了4次在线汉语水平考试——HSK和HSKK，共
有82人参加。

迄今为止，大特大学孔子学院已成功举办
HSK和HSKK考试25场，报考人数逐年增加。

НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ‒ HSК И HSКК
HSK AND HSKK

汉语水平考试（HSK和HSKK）汉语水平考试（HSK和HSKK）



и персонал. Картините за Kовид отделението 
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ бяха връчени 
от ректора на ВТУ проф. Христо Бонджолов на 
д-р Стефан Филев, изпълнителен директор на 
болничното заведение.

Директорът на Институт „Конфуций“ във 
ВТУ доц. Искра Мандова връчи карикатурите на 
управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ д-р Стела 
Денчева и на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 
в гр. Г.Оряховица д-р Иван Иванов.

In the spring of 2022, the Confucius Institute at 
UVT was invited to take part as an organizer in a joint 
initiative of the Union of Bulgarian Artists “Cartoon” 
Section, Bulgarian Red Cross, Military Medical Academy, 
Confucius Institute in Sofia, etc. The project included 
over 120 artworks by Chinese and Bulgarian cartoonists, 
united under the motto “Thank you, Doctor!”. The works 
are on the following topics: doctors against the virus on 
the front line, vaccination, preventive measures against 
COVID-19, life during the pandemic and lockdown. 
Selected works were donated to four hospitals in Veliko 
Tarnovo District, where they were displayed in the covid 
wards in order to create a more positive environment 
for patients and staff. The pictures for the COVID 
section of Municipal Multi-specialty Hospital for Active 
Treatment “Dr. Stefan Cherkezov” were handed over 
by the Rector of UVT, Prof. Dr. Hristo Bonzholov, to Dr. 
Stefan Filev, executive director of the Hospital.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДВУСТРАННА ИЗЛОЖБА ПОД 
НАДСЛОВ „БЛАГОДАРЯ, ДОКТОРЕ!“  
CHARITY EXHIBITION “THANK YOU, DOCTOR!”
公益展览“谢谢您，医生!”
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През пролетта на 2022 г. Институт „Конфуций“ 
във ВТУ бе поканен да се включи в съвместна 
инициатива на Съюза на българските художници, 
секция „Карикатура“, БЧК, Военномедицинска 
академия, Институт „Конфуций“ – София и др. 
институтции. Проектът включваше над 120 
произведения на китайски и български художници-
карикатуристи, обединени под мотото „Благодаря, 
докторе!“. Творбите са на теми: лекарите на първа 
линия срещу вируса, ваксинация, превантивни 
мерки срещу COVID-19, животът по време на 
пандемия и локдаун. Подбрани произведения бяха 
дарени на четири болници от Област В.Търново, 
където да бъдат изложени в ковид отделенията с 
цел да създадат по-позитивна среда за пациенти 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 
CULTURAL EVENTS
文化活动文化活动



The Bulgarian director of the Confucius Institute 
at UVT, Assoc. Prof. Dr. Iskra Mandova, presented the 
caricatures to Dr. Stella Dencheva, the Manager of “Dr. 
Treiman” Pneumophysiatric Hospital and to Dr. Ivan 
Ivanov, the Manager of the Multi-specialty Hospital for 
Active Treatment “St. Ivan Rilski” in the town of Gorna 
Oryahovitsa. 

2022年春季，大特尔诺沃大学孔子学院应
邀作为主办方参加了由保加利亚艺术家联盟“
漫画”部、保加利亚红十字会、保加利军事医
学院、索非亚孔子学院等机构联合组织的公益
展览。该活动在“谢谢您，医生!”口号下，展
出中国和保加利亚漫画家的艺术作品120多幅。
这些作品的主题包括：一线医生抗疫、疫苗接
种、COVID-19预防措施、疫情封控下的生活。选
中的作品被捐赠给大特尔诺沃地区的四家医院，
并将在新冠隔离病房展出，以便为患者和医护人
员创造一个更为积极乐观的环境。其中赠给市“
斯蒂芬·切尔克佐夫医生”综合医院新冠科室的
作品由大特尔诺沃大学校长赫里斯托·邦卓洛夫
教授转交给医院的执行理事斯蒂芬·费勒夫医
生。

大特尔诺沃大学孔子学院保方院长伊丝克
拉·曼多娃博士将赠给戈尔纳·阿尔亚合维察镇
的漫画作品交给了斯特拉·登切娃医生和伊凡·
伊凡诺夫医生，他们分别是“特勒曼医生”呼吸
道医院和“圣·伊凡·里尔斯基”综合医院的负
责人。
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ФОТОИЗЛОЖБА
PHOTO EXHIBITION
摄影展

През февруари 2022 г. във фоайето на Ин-
ститут „Конфуций“ бе подредена фотоизложба 
„Велико Търново и Сиан – древни и уникални сто-
лици“. Изложбата представи двата града, които 
освен че имат обща историческа съдба, са побра-
тимени. Автор на всички фотоси от Сиан и на част 
от снимките от Велико Търново е доц. Искра Ман-
дова, а на останалите – Емил Матов. 

На всяко табло бяха разположени по две те-
матично сходни снимки – едната от Велико Търно-
во, а другата от Сиан. Целта на изложбата бе вели-
котърновци да се запознаят с културата на Сиан и 
да научат повече за историята му. 

In February 2022, a photo exhibition “Veliko 
Tarnovo and Xi’an – Ancient and Unique Capitals” 
was arranged in the lobby of the Confucius Institute. 
The exhibition presented the two cities to the public, 
which, apart from having a common historical destiny, 
are friend-cities. The author of all the photos from 
Xi’an and some from Veliko Tarnovo is Assoc. Prof. Dr. 
Iskra Mandova, and other photos were made by Emil 
Matov, the PR of UVT. 

Two thematically similar photos were placed 
on each board – one from Veliko Tarnovo and the 

other from Xi’an. The purpose of the exhibition was 
to make the culture and history of both cities more 
popular and well-known.

2022年2月，“大特尔诺沃与西安——奇特
的古都”摄影展在大特尔诺沃大学孔子学院大厅
展出。此次展览向公众展示的这两座城市是友好
城市，她们有着相似的历史命运。与西安有关的
照片全部由伊丝克拉·曼多娃博士拍摄，她还提
供了部分与大特尔诺沃相关的作品。其他照片的
拍摄者是大特尔诺沃大学公关部主任埃米尔·马
托夫先生。

每块展板上都展示着两张主题相似的照
片——一张来自大特尔诺沃，另一张来自西安。
此次展览旨在宣传这两个城市的历史和文化。



In March 2022, the Confucius Classroom at “Vasil 
Levski” High School in Ruse organized two events for 
the students studying Chinese language to celebrate 
the Chinese New Year. More than 200 students from 
1st to 12th grade took part in “What do I know about 
China” quiz, which was held for the second consecutive 
year, and “China in my eyes” photo exhibition, which 
was located in the school lobby. Both of the two events 
enjoyed great popularity.

2022年3月，鲁塞市“瓦西尔·列夫斯基”
中学孔子课堂为学习汉语的学生组织了两场庆祝
中国新年的活动。1-12年级的200多名学生参加
了连续两年举办的“中国文化知多少”的问答比
赛，以及在学校大厅举办的“我眼中的中国”图
片展。这两项活动都深受欢迎。

През м. март 2022 г. Класна стая „Конфуций“ в 
СУ „Васил Левски“ – гр. Русе организира две поредни 
събития за паралелките с китайски език, с които да 
отбележат настъпването на Китайската нова година. 
Във викторината „Какво знам за Китай“, която се 
провежда за втора поредна година и се радва на 
голям интерес,  и във фотоизложбата, озаглавена: 
„Китай през моите очи“, която бе разположена 
във фоайето на училището, се включиха над 200 
ученици от 1. до 12. клас.
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ НА КЛАСНА СТАЯ „КОНФУЦИЙ“ 
В СУ „В. ЛЕВСКИ“ – РУСЕ  

CULTURAL EVENTS IN THE CONFUCIUS CLASSROOM IN 
“VASIL LEVSKI” HIGH SCHOOL – RUSE

“瓦西尔·列夫斯基”中学孔子课堂的文化活动——鲁塞市
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ПРАЗНИК ПОД НАДСЛОВ: „ЗАЕДНО ДА УСЕТИМ 
ОЧАРОВАНИЕТО НА КИТАЙСКИЯ ЕЗИК“ – С. ЧЕЛОПЕЧ  

“TO FEEL THE CHARM OF THE CHINESE LANGUAGE 
TOGETHER” FESTIVAL – CHELOPECH

联合国中文日“一起感受汉语魅力”——切洛佩奇市

По инициатива на Посолството на Китайската 
народна република в България и със съдействието 
на Институт „Конфуций“ към Великотърновския 
университет на 13 април в Община Челопеч 
се отбеляза Денят на китайския език в ООН. 
Благодарение на общите усилия вече за пета 
поредна година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
учениците имат възможност да изучават китайски 
език. Празникът се проведе на открито в двора 
на училището. Малките приятели на китайския 
език и култура бяха подготвили „Танц на дракона“, 
изпълнен със собственоръчно направен дракон, 
и поздравиха гостите с китайска детска песничка. 
Заслужени адмирации получиха и техните 
учители и ръководители Уан Чиуна, преподавател-
доброволец по китайски език, и Гергина Панчева. 
Г-ца Борислава Лечева, инструктор по китайски 
бойни изкуства към Институт „Конфуций“, направи 
демонстрация на тайчи и цигун, което привлече 
вниманието и интереса на децата и на гостите на 
празника. Денят на китайския език продължи с 
работилнички с традиционни китайски занаяти, 
в които взеха участие и децата. С ентусиазъм и 
усърдие те опитваха калиграфия, плетене на водни 
кончета от копринени конци, игри с клечки за хране, 
дзиендзъ и др.

Based on the initiative of the Embassy of the 
People's Republic of China in Bulgaria and with the 
assistance of the Confucius Institute at the University 
of Veliko Tarnovo, the United Nations’ Chinese 
Language Day was celebrated on April, 13 in Chelopech 
Municipality. Thanks to the joint efforts of different 
sides, for the fifth year in a row, the students at “St. 
Cyril and St. Methodius” School have the opportunity 
to study Chinese. The celebration was held outdoors in 
the school yard. The little friends of Chinese language 
and culture had prepared “Dragon Dance” with a hand-
made dragon and greeted the guests with a Chinese 
nursery rhyme. Their teachers and supervisors Wang 
Qiuna, a volunteer Chinese language teacher, and 
Gergina Pancheva received well-deserved admiration. 
Miss Borislava Lecheva, an instructor of Chinese martial 
arts at the Confucius Institute, gave a demonstration of 
Tai chi and Qigong, which attracted the attention and 
interest of the children and the guests of the festival. 
The Chinese Language Day continued with workshops 
with traditional Chinese crafts, in which the children 
took part as well. With enthusiasm and zeal, they tried 
calligraphy, silk thread dragonfly weaving, chopstick 
games, jianzi, etc.



28
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2022

2022年4月13日，根据中华人民共和国驻保
加利亚大使馆倡议，在大特尔诺沃大学孔子学院
协助下，切洛佩奇市举行了“联合国中文日”庆
祝活动。在各方的共同努力下，“圣·基里尔和
麦托迪”学校的学生在连续五年里都可以在学
校学习汉语。庆祝活动在校园户外举行。学习汉
语语言文化的小朋友们用手工制作的龙准备了精
彩的“舞龙”的节目，并演唱中国儿歌欢迎客
人。汉语教师志愿者王秋纳和格尔基娜·潘切娃
受到了广泛的赞赏，她们当之无愧。大特大学孔
子学院中国武术老师鲍丽丝拉娃·勒切娃表演了
太极和气功，吸引了小朋友和来宾们的兴趣和关
注。“联合国中文日”的后续活动是中国传统手
工艺术工作坊，孩子们也积极参与其中，他们兴
致勃勃地尝试了书法、编制中国结蜻蜓、筷子游
戏和踢毽子等活动。



презентира как се приготвя пържено говеждо с гъби. 
Екип от Българската национална телевизия направи 
репортаж за събитието, който беше излъчен в 
предаването „България в 60 минути“. 

През последните две години заради 
епидемията  от коронавирус присъственото 
обучение по китайски език и културните дейности 
в гр. Търговище бяха възпрепятствани. Тези две 
събития бяха най-големите активности, свързани 
с китайската култура,  в града от 2020 г. насам, 
с които се отбеляза постепенното връщане към 
нормалността на културния обмен между Китай и 
България.

From April 27 to May 2, 2022, the “Chinese 
Cinema Week” was held in “Napredak” Community 
Center in Targovishte. The event was opened by Mr. 
Rumen Novakov, Chairman of the “Friends of China” 
Association in the same town and Mrs. Raya Mateva, 
Deputy Mayor of Targovishte. Miss Lai Jinting, a 
volunteer teacher at the Confucius Institute, gave a 
brief introduction to the plot of the first of  the seventh 
films screened. The films with interesting content and 
good translation were selected for the general public. 
The screenings attracted more than 100 spectators and 
generated discussions afterwards. 

От 27 април до 2 май 2022 г. в ОНЧ „Напредък“ 
– гр. Търговище се проведе „Седмица на китайското 
кино“. Мероприятието откриха г-н Румен Новаков, 
председател на Сдружение „Приятели на Китай“ – 
гр. Търговище и г-жа Рая Матева, заместник-кмет 
на гр. Търговище. Г-ца Лай Дзинтин, доброволка 
към Институт „Конфуций“ във ВТУ, направи кратко 
въведение в сюжета на първия от общо седемте 
прожектирани филма. Филмите бяха подбрани 
за широката публика, с интересно съдържание и 
добър превод. Прожекциите привлякоха повече от 
100 зрители и породиха дискусии.

Опознаването на Китай и китайската култура 
продължи чрез представяне на традиционната 
кухня. На 28 април в местната Професионалната 
гимназия по туризъм и хранително-вкусови 
технологии „Алеко Константинов“ се проведе „Ден 
на китайската кухня“. Гости на събитието бяха г-н 
Дарин Димитров – кмет на Община Търговище, 
г-жа Рая Матева – зам.-кмет на Община Търговище 
и г-жа Емине Якубова – председател на Общинския 
съвет. Учениците от гимназията приготвиха редица 
традиционни ястия, като пържен ориз „Янджоу“, 
пролетни рулца, задушено пиле с гъби, патица по 
пекински, пиле „Гун бао“, задушена риба, оризови 
топчета и супа от семена на лотос. Доброволката 
Лай Дзинтин обясни как се използват клечки за 
хранене и показа готварските си умения, като 
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КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВИЩЕ  
CULTURAL EVENTS IN TARGOVISHTE

特尔戈维什特市中国文化活动
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Getting to know China and Chinese culture 
continued through the presentation of traditional 
cuisine. On April 28, a “Day of Chinese Cuisine” was 
held at the local Vocational High School of Tourism 
and Food Technology “Aleko Konstantinov”. Guests 
at the event were Mr. Darin Dimitrov – Mayor of 
Targovishte Municipality, Mrs. Raya Mateva – Deputy 
Mayor and Mrs. Emine Yakubova – Chairman of the 
Municipal Council. The high school students prepared 
a number of traditional dishes such as Yangzhou Fried 
Rice, Spring Rolls, Steamed Chicken with Mushroom, 
Peking Duck, Gong Bao Chicken, Steamed Fish, Rice 
Balls and Lotus Seed Soup. The Chinese volunteer 
teacher Lai Jingting explained how to use chopsticks 
and showcased her cooking skills by presenting 

cooking of fried beef with mushroom. A team from the 
Bulgarian National Television made a report about the 
event, which was broadcast in the program “Bulgaria in 
60 minutes”.

In the past two years, due to the Corona virus 
pandemic, the on-site Chinese language training and 
cultural activities in the city of Targovishte were hindered. 
These two events were the biggest related to Chinese 
culture in the city since 2020, marking the gradual return 
to normality of cultural exchange between China and 
Bulgaria.

2022年4月27日至5月2日，“中国电影周”在
特尔戈维什特的“纳普勒达克”社区中心举行。特
尔戈维什特“中国之友”协会主席鲁门·诺瓦科夫
先生和特尔戈维什特市副市长拉雅·马特娃女士共
同为活动揭幕。大特尔诺沃大学孔子学院汉语教师
志愿者赖金婷简要介绍了第一部和第七部影片的情
节。这些电影内容精彩，翻译也很准确，是专门为
普通大众挑选的。电影吸引了100多名观众，并在
结束播放后引起了热烈讨论。

为了多方位了解中国和中国文化，本次活动
还展示了中国的传统美食。4月28日，“中国美食
节”在特尔戈维什特市“阿勒科·康斯坦丁诺夫”
旅游与食品技术职业高中举行。特尔戈维什特市长
达林·迪米特洛夫、副市长拉雅·马特娃和市议会
议长埃米尼·雅库波娃作为特邀嘉宾出席了美食
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节活动。职业高中的同学们准备了扬州炒饭、春
卷、香菇炖鸡、北京烤鸭、宫保鸡丁、清蒸鱼、
汤圆和莲子羹等中国传统美食。汉语教师志愿者
赖金婷讲解了筷子的使用方法，并现场烹饪了香
菇炒牛肉，展示了她的中国厨艺。保加利亚国家
电视台对此次活动进行了报道，并在“保加利亚
60分钟”节目中播出。

近两年，受新冠疫情影响，特尔戈维什特市
的线下汉语教学和文化活动受到了阻滞。这两场
活动是2020年以来特尔戈维什特市最大的中国文
化活动，标志着中保文化交流逐渐回归常态。
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ПРАЗНИК НА ИЗТОЧНОАЗИАТСКИТЕ КУЛТУРИ  
EAST ASIAN CULTURES FESTIVAL
东亚文化节

Едно от най-вълнуващите академични 
и културни събития на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ през  месец май беше Празникът 
на източноазиатските култури. За неговата 
организация ръка си подадоха преподаватели и 
студенти по японски, китайски и корейски език от 
катедра „Класически и източни езици и култури“ на 
Филологическия факултет при Великотърновския 
университет. Съвместно с екипа на Институт 
„Конфуций“ към ВТУ, благодарение на подкрепата 
на ръководството на ВТУ и със съдействието на 
Студентски съвет към ВТУ, организаторите на 
Празника сътвориха единствено по рода си събитие, 
което за първи път във Велико Търново обедини 
културите на три източноазиатски държави – Китай, 
Япония и Южна Корея.

В рамките на два дни, 21 и 22 май, търновци 
и гостите на града се насладиха на разнообразна 
програма, която включваше демонстрации на 

различни бойни изкуства и техники, изпълнения 
на песни, групови и солови танцови изпълнения, 
чаена церемония, дегустация на азиатска храна, 
работилници за традиционни и съвременни 
изкуства и занаяти, калиграфия, традиционни 
облекла, шах го и др.

В следобедните часове на първия ден се 
проведе косплей шоу с участието на студентите, 
като за най-добре представилите се бяха осигурени 
награди. Денят завърши с отворена лекция на тема 
„Кодовете на азиатското кино – традиция, изразност, 
естетика“, представена от доц. д-р Андроника 
Мартонова, ръководител на Сектор „Екранни 
изкуства“ в Институт за изследване на изкуствата 
към БАН.

Особено атрактивни за гостите и през двата 
дни бяха работилничките с традиционни изкуства 
и занаяти. Под вещото ръководство на студентите и 
техните преподаватели всеки можеше да опита да 
пише с четка и туш на японски, корейски и китайски 
език, да връзва възли за щастие, да изрязва или сгъва 
хартия, да пробва традиционни облекла, да поиграе 
шах го и да обогати своите познания с изнесените от 
студенти и участници открити презентации.

Първият по рода си Празник на 
източноазиатските култури постави едно добро 
начало и заслужава да заеме своето място сред 
фестивалните събития в културната програма не 
само на  на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, но и на 
град Велико Търново – културната и духовна столица 
на България.



Asian Cinema – Tradition, Expressiveness, Aesthetics”, 
presented by Assoc. Prof. Dr. Andronika Martonova, 
Head of the Screen Arts Department of the Institute for 
Arts Research at the Bulgarian Academy of Sciences.

The workshops with traditional arts and crafts 
were especially attractive for the guests on both days. 
Under the skillful guidance of students and their 
teachers, everyone could try brush and ink in Japanese, 
Korean and Chinese, tie lucky knots, cut or fold paper, 
try on traditional clothing, play chess and enrich their 
knowledge with the open presentations given by 
students and participants.

The first ever Festival of East Asian Cultures has 
made a good start and deserves to take its place among 
the big festival events not only in the cultural programs 
of “St. Cyril and St. Methodius” University, but also in 
the city of Veliko Tarnovo – the Cultural and Spiritual 
Capital of Bulgaria.
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One of the most exciting academic and cultural 
events of “St. Cyril and St. Methodius” University of 
Veliko Tarnovo in the month of May was the Festival of 
East Asian Cultures. Professors and students of Chinese, 
Japanese and Korean languages from the Department 
of Classical and Eastern Languages and Cultures of the 
Faculty of Modern Languages at UVT joined efforts for 
the organization together with the team of the Confucius 
Institute at UVT. Thanks to the support of the leadership 
of the University and with the assistance of the Student 
Council at UVT, the organizers of the Festival created a 
unique kind of culture event, which for the first time 
in Veliko Tarnovo united the cultures of the three East 
Asian countries – China, Japan and South Korea.

Over the two-day course, on May 21 and 22,  
residents and guests of the city enjoyed a varied 
program that included demonstrations of various 
martial arts and skills, songs, group and solo dance 
performances, tea ceremony, Asian food tasting, 
traditional and contemporary arts workshops and 
handicrafts, calligraphy, traditional clothing, Go chess, 
etc. 

In the afternoon hours of the first day, a cos-play 
show was held with the participation of the students, 
and prizes were provided for the best performers. 
The day ended with an open lecture on “The Codes of 
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大特尔诺沃大学五月份最激动人心的学术和
文化活动是东亚文化节。在大特尔诺沃大学现代
语言学院古典与东方语言与文化系中、日、韩语
相关专业师生生与大特尔诺沃大学孔子学院团队
共同努力下，本次活动顺利开展。得益于大特大
学校领导的支持和大特大学学生会的协助，组织
者为大家安排了一场独特的文化盛宴，这也是第
一次在大特尔诺沃市举办的中、日、韩三国文化
联合展示活动。

在为期两天的活动中，大特尔诺沃市民和来
宾们体验了丰富多彩的东亚文化项目，包括各种
武术和技巧展示、歌曲演唱、团体舞蹈和独舞表
演、茶艺展示、亚洲美食品尝、传统手工制作、
书法、剪纸、传统服饰和围棋等等。

在文化节第一天的下午，举办了一场由学生
参与的COSPLAY表演，并为最佳表演者颁发了奖
品。当天的活动以保加利亚科学院艺术研究所银
屏艺术部主任安德罗尼卡·马尔托诺瓦副教授的
讲座结束。他的讲座题目是“亚洲电影密码——
传统、表现力、美学。

两天的传统手工艺工作坊对来宾颇具吸引
力。在师生们细致熟练的指导下，体验者都可以
用毛笔尝试书写中日韩三国的文字、编中国结、
剪纸、折纸、试穿传统服饰、下棋，并在学生和
参与者开放式的展示中丰富了自己的知识。

首届东亚文化节创造了一个良好的开端，它
必将在大特尔诺沃大学的文化项目中占有一席之
地，也会在在大特尔诺沃市——保加利亚的文化
和精神之都的大型节日活动中留下浓墨重彩的一
笔。



На 15 юни 2022 г. екипът на ИК бе поканен 
да закрие учебната година в СУ „Вела Благоева“ 
– гр. В.Търново. Събитието започна с кратка 
демонстрация и открит урок по бойни изкуства, в 
който се включиха деца от 1. до 4. клас. В рамките 
на няколко часа под звуците на традиционна и 
съвременна китайска музика ученици от 1. до 7. клас 
се забавляваха, изучавайки традиционни китайски 
занаяти и дейности като калиграфия, изрязване и 
сгъване на хартия и ритане на перце.

On June 15, 2022, the team of the Confucius In-
stitute was invited for the school year closing ceremony 
at “Vela Blagoeva”- High School in Veliko Tarnovo. The 
event started with a short demonstration and an open 
martial arts lesson, in which children from 1st to 4th 
grade took part. In several hours, with the sounds of 
traditional and contemporary Chinese music, students 
from 1st to 7th grades had fun: learning traditional Chi-
nese crafts and activities such as calligraphy, paper cut-
ting and folding, and shuttlecock kicking.
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КИТАЙСКИ ЛЕТЕН ПРАЗНИК В СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ – В. ТЪРНОВО
CHINESE SUMMER HOLIDAY IN “VELA BLAGOEVA” HIGH SCHOOL 

IN VELIKO TARNOVO
大特尔诺沃市“维拉·布拉戈耶娃”中学暑期中国文化体验活动

2022年6月15日，大特尔诺沃大学孔子学院
团队应邀参加了大特尔诺沃市“维拉·布拉戈
耶娃”中学学年散学典礼。活动以简短的户外武
术展示开始，主要有一至一四年级的学生参加。
随后的几个小时里，在中国传统和现代音乐的伴
奏下，一年级到七年级的学生们玩得不亦乐乎，
他们兴高采烈地体验了中国传统手工活动，如书
法、剪纸、折纸及踢毽子等。



И тази година Институт  „Конфуций“ се включи 
в ежегодно провежданата инициатива „Кино 
под звездите“, организирана от Община Бургас и 
Морското казино. В периода 20–22 юни 2022 г. три 
популярни китайски филма бяха прожектирани 
на открито, близо до морския бряг. Филмите и 
субтитрите на български език бяха осигурени от 
Институт „Конфуций“ във ВТУ, а за откриването 
доц. Андроника Мартонова направи представяне 
на филмовата селекция, като запозна аудиторията 
с някои специфики и характеристики на китайското 
кино, въведе зрителите в сюжетните линии и 
специалните моменти от подбраните ленти.

For another consecutive year, the Confucius Insti-
tute took part in the annual “Cinema under the stars” in-
itiative, organized by the Municipality of Burgas and the 
Sea Casino. In the period 20-22 June 2022, three pop-
ular Chinese films were screened 
outdoors near the seashore. The 
films and subtitles in Bulgarian 
were provided by the Confucius 
Institute at UVT. For the opening, 
Assoc. Prof. Dr. Andronika Mar-
tonova made a presentation of 
the film selection, introducing to 
the audience some specifics and 
art characteristics of Chinese cin-
ema, such as the storylines and 
special moments of the selected 
films.

2 0 2 2年，大特尔诺沃
大学孔子学院继续参加了由
布尔加斯市政府和海洋博彩
公司联合组织的年度文化活
动——“星空下的电影院”。
6 月 20 日至 22 日期间，三
部热门中国电影在海边进行
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  „КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ“ В ГР. БУРГАС 
  “CINEMA UNDER THE STARS” IN BURGAS
 布尔加斯“星空下的电影院” 布尔加斯“星空下的电影院”

了户外放映。电影及保语字幕由大特大学孔子学
院提供。副教授安德罗尼卡·马尔托诺瓦博士在
活动开幕式上介绍了入选影片，向观众介绍了中
国电影的一些独特之处和艺术特色，比如入选影
片的故事情节和独特瞬间。



През октомври 2022 г. Институт „Конфуций“ 
към Великотърновския университет отбеляза своята 
10-годишнина. 

Тържествата започнаха с поздрав от най-
малките привърженици на китайския език от 
ЦДГ „Соня“ – гр. В.Търново, единственото детско 
заведение с изучаване на китайски език в града. На 
10.10. от 10 ч. с песни, танци и вкусна торта децата 
отпразнуваха рождения ден на Института, заедно 
с техните учители, директорката на ЦДГ „Соня“ д-р 
Жаклин Павлова и зам.-ректора по международната 
дейност на ВТУ  проф. Димитър Димитров. 
Студентите от ВТУ,  от своя страна, изненадаха 
децата с чуден танц на дракона. 

По традиция директорите на Института от 
българска и китайска страна – доц. Искра Мандова 
и проф. Дун Юенсин засадиха дърво в двора пред 
Института, както бе направено при откриването му 
и за 5-годишнината. Надяваме се, че магнолията на 
приятелството между Китай и България ще расте 
бурно заедно с Институт „Конфуций“ към ВТУ.

In October 2022, the Confucius Institute at Veliko 
Tarnovo University in Bulgaria celebrated its 10th anni-
versary. The University of Veliko Tarnovo in cooperation 
with its Chinese partner, China University of Geosciences 
(Wuhan), held a grand birthday celebration. 

On October 10th, teachers and kids from “Son-
ya Kindergarten” in Veliko Tarnovo were invited to the 
Confucius Institute at UVT to celebrate the 10th anni-
versary of the establishment of the Confucius Institute. 
The students of the Confucius Institute performed a 
wonderful Dragon dance show to welcome the visitors. 
The children from the kindergarten expressed their 
congratulations on the 10th birthday of the Confucius 
Institute at UVT with songs and dances, and happily 
tasted the birthday cake. 
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО 
НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ ВЪВ ВТУ

CELEBRATION OF THE 10TH ANNIVERSARY OF THE CONFUCIUS 
INSTITUTE AT VELIKO TARNOVO UNIVERSITY

大特尔诺沃大学孔子学院建院10周年庆典
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На 14 и 15 октомври 2022 г. по повод 
10-годишнината от създаването на Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския университет 
се проведе IX Mеждународна конференция 
на тема „Дипломатически, икономически и 
културни отношения между Китай и страните 
от Централна и Източна Европа“. Форумът бе 
председателстван от българския директор на 
Институт „Конфуций“ към ВТУ доц. Искра Мандова, 
а приветствие за откриването произнесе ректорът 
на Великотърновския университет проф. Христо 
Бонджолов. По време на конференцията хора 
от всички сфери на живота в Китай и България 
изразиха своите поздравления към Института. 
Поздравителното писмо от името на Н.Пр. 
Дун Сяодзюн – извънреден и пълномощен 
посланик на КНР в Р България – прочете г-н Мао 
Йенчън, началник на Отдел „Образование“ на 

On the same day, Prof. Dimitar Dimitrov, Vice Rec-
tor of UVT, Assoc. Prof. Iskra Mandova, the Bulgarian Di-
rector of the Confucius Institute at UVT, and Prof. Dong 
Yuanxing, the Chinese Director of the Confucius Insti-
tute, planted a magnolia in the garden in front of the 
Confucius Institute. It is hoped that this tree of friend-
ship between China and Bulgaria will grow vigorously 
along with the Confucius Institute at UVT.

2022年10月，大特尔诺沃大学孔子学院迎
来了建院10周年。大特尔诺沃大学与中方伙伴中
国地质大学（武汉）通力合作，为大特尔诺沃大
学孔子学院举办了隆重的生日庆典。

10月10日，大特尔诺沃市索尼娅幼儿园的
师生来到大特大学孔子学院，为孔院建院10周年
庆生。孔院学生表演了精彩的舞龙节目欢迎幼儿
园师生一行。幼儿园的小朋友用歌舞表达了对大
特大学孔子学院10岁生日的祝贺，并兴高采烈地
品尝了生日蛋糕。

当天，大特大学副校长迪米特尔·迪米特
洛夫、大特大学孔子学院保方院长伊丝克拉·曼
多娃与中方院长董元兴一道在孔院前草坪种下了
一株木兰，希望这株象征中保友谊之树伴随大特
大学孔子学院茁壮成长。



във ВТУ през последните 10 години и запозна 
гостите с актуалното му състояние. От името на 
всички преподаватели и обучаеми към Институт 
„Конфуций“ той изрази своята благодарност към 
всички сектори на обществото в Китай и България 
за тяхната дългогодишна и силна подкрепа и 
пожела успех на конференцията. Ректорът на 
Великотърновския университет и председател 
на Управителния съвет на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ – проф. д-р Христо Бонджолов издаде и 
връчи грамоти на личности, които имат особен 
принос за развитието на Институт „Конфуций“ 
през последните 10 години и са оказали голяма 
помощ и подкрепа към учители и доброволци по 
отношение на тяхната работа, живот и сигурност в 
България.

След церемонията по откриването официал-
но стартира 9-ата международна конференция 
на тема „Дипломатически, икономически и 
културни отношения между Китай и страните 
от Централна и Източна Европа“. По време 
на конференцията близо 30 преподаватели, 
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Китайското посолство в България. Н. Пр. г-н Дун 
подчерта  приноса на Институт „Конфуций“ във 
Великотърновския университет  през последните 
10 години в обучението по китайски език и 
културния обмен между Китай и България и пожела 
на Института още много успехи. Главният секретар 
на Президентството на Република България Цвета 
Тимева изпрати поздравителен адрес от името на 
Президента г-н Румен Радев, в който приветства 
Институт „Конфуций“ към ВТУ за постигнатото 
през последните 10 години. Професор Уан 
Йенсин, ректор на Китайския  университет по 
геонауки (Ухан), изпрати поздравително видео, 
в което каза, че ще продължи да подкрепя 
изграждането и развитието на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ и активно да осъществява 
многостранно сътрудничество с университета. В 
словото си заместник-кметът на Община Велико  
Търново г-н Нейко Генчев  благодари на Институт 
„Конфуций“ към Великотърновския университет 
за неговия положителен принос в обогатяването 
на културната и обществена дейност във Велико 
Търново и насърчаването на културния обмен 
между Китай и България. Общинската управа 
удостои  Института със Старопрестолна грамота и 
Златна перпера на Цар Иван Асен II.  Г-н Венцислав 
Спирдонов, председател на Общинския съвет 
във Велико Търново, г-н Дарин Димитров, кмет 
на Община Търговище, проф. Лиляна Вълчева – 
Председател на НБС „ВОН“ – КНСБ, г-жа Йорданка 
Ананиева, зам.-кмет на Община Бургас, и г-жа 
Аксиния Колева, директор на Институт „Конфуций“ 
в София, бяха другите официални гости, които 
произнесоха речи и поздравления. Институт 
„Конфуций“ към Великотърновския университет 
получи поздравителни адреси и от Китайската 
международна фондация към Министерството 
на образованието на КНР, Министерството на 
образованието и науката на Република България, 
Община Челопеч, Община Тутракан, от Ректорите 
на Русенския и Шуменския университет, от 
Югозападния университет и др., както и подаръци 
от десетки институции, които си партнират с 
Института.

В речта си проф. Дун Юенсин, китайски 
директор на Институт „Конфуций“ във ВТУ, направи 
преглед на развитието на Институт „Конфуций“ 



40
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2022

изследователи и любители на китайската култура 
от ВТУ, СУ, БАН, УНСС, ПУ, ЮЗУ и други институции 
в България споделиха и презентираха последните 
резултати от своите изследвания. На семинара 
бяха представени повече от 50 доклада и статии 
на учени и експерти от различни университети 
и академични институции в Китай, България, 
Малайзия и други страни. Засегнатите теми бяха 
в сферата на геополитиката, инициативата „Един 
пояс, един път“, икономическото развитие на Китай, 
сътрудничество в областта на нисковъглеродната и 
чиста енергия, китайската традиционна и народна 
култура, българо-китайското образование и 
скорошния руско-украински конфликт. Повече от 
100 души, присъстващи на събитието, проведоха 
задълбочени дискусии по тези въпроси.

Професор Лай Сюлун, зам.-ректор на 
Китайския университет по геонауки (Ухан) и 
председател на Управителния съвет на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ от китайска страна, изнесе 
заключителна реч. Форумът завърши с видеоклип – 
поздрав по повод 10-ата годишнина от създаването 
на Институт „Конфуций“ към ВТУ от партньорския 
университет в Ухан.

From October 14th to 15th, 2022, the 9th Inter-
national Conference on “Diplomatic, Economic and 
Cultural Relations between China and Countries in Cen-
tral and Eastern Europe” was held in Veliko Tarnovo, 
the ancient capital of Bulgaria. Dr. Iskra Mandova, the 
Bulgarian Director of the Confucius Institute, presided 
over the meeting, and the Rector of UVT, Professor 
Hristo Bondzholov, delivered an opening speech.

The conference coincides with the 10th anniver-
sary of the establishment of the Confucius Institute at 
the University of UVT, and people from all spheres in 
China and Bulgaria expressed their congratulations. Mr. 
Mao Yancheng, Head of the Education Department of 
the Embassy of PRC in Bulgaria, presented the congrat-
ulatory letter on behalf of H.E. Dong Xiaojun, ambas-
sador of PRC in the Republic of Bulgaria. Ambassador 
Dong fully affirmed the contribution made by the Con-
fucius Institute at the University of Veliko Tarnovo in 
the past 10 years in Chinese language education and 
cultural exchanges between China and Bulgaria, and 
wished the Confucius Institute to continue developing. 
The Chief Secretary of the Presidential Office of the Re-
public of Bulgaria, Tsveta Тimeva, sent a congratulatory 
letter on behalf of President Rumen Radev, congrat-
ulating the Confucius Institute at UVT for its achieve-
ments during the last decade. Professor Wang Yanxin, 
President of China University of Geosciences (Wuhan), 
sent a congratulatory video, stating that he would con-
tinue to support the construction and development of 
the Confucius Institute at the University and actively 
carry out all-round cooperation with UVT. In his speech, 
Deputy Mayor of Veliko Tarnovo Mr. Neyko Genchev 
thanked the Confucius Institute at the University of Ve-
liko Tarnovo for its positive contributions in enriching 
the multi-cultural knowledge in Veliko Tarnovo and in 



support and help to teachers and volunteers in terms 
of working convenience and living security.

After the opening ceremony, the 9th Internation-
al Conference on “Diplomatic, Economic and Cultural 
Relations between China and Countries in Central and 
Eastern Europe” officially started. During the confer-
ence, nearly 30 experts and scholars shared their latest 
research results. More than 50 papers from scholars 
from different universities and academic institutions in 
China, Bulgaria, Malaysia and other countries were sub-
mitted for publication. The topics covered geopolitics, 
the “Belt and Road” Initiative, China’s economic devel-
opment, low-carbon and clean energy cooperation, 
Chinese traditional and popular culture, Bulgarian-Chi-
nese education, and the recent Russian-Ukrainian con-
flict. More than 100 participating scholars conducted 
in-depth discussions on related topics.

Professor Lai Xulong, Vice President of China 
University of Geosciences (Wuhan) and Chinese Chair-
man of the Board of Advisor of the Confucius Institute 
at UVT, delivered a video closing speech. The seminar 
ended with videos of Dragon dance and martial arts, 
specially recorded for the 10th anniversary of the es-
tablishment of the Confucius Institute by students from 
China University of Geosciences (Wuhan).
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promoting cultural exchanges between China and Bul-
garia. The municipal government granted the Medal 
and Certificate of “Special Contribution Award of Veliko 
Tarnovo“ to the Confucius Institute at UVT. 

Mr. Ventislav Spirdonov – Chairman of Veliko Tar-
novo City Council, Mr. Darin Dimitrov – Mayor of Tar-
govishte, Prof. Lilyana Valcheva – President of the Con-
federation of the Independent Syndicates in Bulgaria 
(Higher Education and Science), Mrs. Yordanka Ananie-
va – Deputy Mayor of Burgas, and Mrs. Aksiniya Koleva – 
Director of the Confucius Institute in Sofia, were among 
other official guests who gave speeches and congratu-
lations respectively. In addition, the Confucius Institute 
at Veliko Tarnovo University received congratulatory let-
ters from the Chinese International Education Founda-
tion of China, the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Bulgaria, the Mayors of Chelopech and  
Tutrakan, the Rectors of Ruse University, Shumen Uni-
versity, Southwest University of Bulgaria as well as gifts 
from dozens of institutions in partnership with the CI.

In his speech, Prof. Dong Yuanxing, the Chinese 
Director of the Confucius Institute at UVT, reviewed the 
development process of the CI over the past 10 years, 
and introduced the current status to the guests. On be-
half of all the teachers and students of the Confucius 
Institute, he expressed his gratitude to all sectors of the 
society in China and Bulgaria for their long-term and 
strong support, and wished the conference a complete 
success. The Rector of UVT and the Bulgarian Chairman 
of the Board of Advisors of the Confucius Institute, Prof. 
Bondzholov, awarded certificates of special contribu-
tion to institutions and individuals who have made out-
standing contributions to the development of the Con-
fucius Institute in the past 10 years in gratitude to their 
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На 15 октомври 2022 г. от 18:00 ч. в Музикално-
драматичния театър „Константин Кисимов“ се 
състоя Тържествен спектакъл „10 години Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския университет“. 
В програмата с песни, традиционни и съвременни 
танци, пекинска опера и цигун се представиха 
деца и ученици от учебни заведения с изучаване 
на китайски език от Велико Търново, Русе и София, 
студенти от Великотърновския университет, курсисти  
и преподаватели-доброволци към Института. 
Специални гости на спектакъла бяха хор „Родна 
песен“ – гр. Търговище, които поздравиха публиката 
с няколко изпълнения на китайски език, г-н Валери 
Иванов от Кунфу център „Сюангуей“ с демонстрация 

10月14日至15日，第9届“中国与中东欧政
治、经济、文化关系”国际学术研讨会在保加利
亚古都大特尔诺沃举行。孔子学院保方院长伊丝
克拉·曼多娃博士主持会议，大特大学校长赫里
斯托·邦卓洛夫教授致开幕词。

此次大会适逢大特尔诺沃大学孔子学院成
立10周年，中保两国各界人士纷纷表示祝贺。中
国驻保加利亚大使馆教育事务负责人毛彦成先生
代表中国驻保加利亚特命全权大使董晓军阁下宣
读贺信。董大使充分肯定了大特大学孔子学院10
年来为汉语教育和中保文化交流所做的贡献，祝
愿孔子学院不断发展壮大。保加利亚共和国总统
府首席秘书茨维塔·蒂梅娃代表鲁门·拉德夫总
统发来贺信，祝贺大特大学孔子学院10年来取得
的成就。中国地质大学（武汉）校长王焰新教授
发来祝贺视频，表示将继续支持大特大学孔子学
院的建设和发展，积极与大特大学开展全方位合
作。大特尔诺沃市副市长奈可·根切夫先生在致
辞中感谢大特大学孔子学院为丰富大特尔诺沃多
元文化、促进中保文化交流做出的积极贡献。市
政府向孔子学院颁发了“大特尔诺沃市特别贡献
奖”奖章和证书。

大特尔诺沃市议会议长奋提斯拉夫·斯皮
尔多诺夫、特尔戈维什特市市长达林·迪米特洛
夫、保加利亚高等教育和科学独立工会主席丽
莉雅娜·瓦尔切娃教授、布尔加斯市副市长约尔
丹卡·安娜尼耶娃、索非亚孔子学院保方院长阿
克西尼亚·可勒娃等嘉宾分别致辞表达祝贺。此
外，大特大学孔子学院还收到了来自中国中文国
际教育基金会、保加利亚共和国教育与科学部、
切洛佩奇市市长、图特拉坎市市长、鲁塞大学校
长、舒门大学校长、西南大学校长的贺信以及数
十家合作机构的贺礼。

大特大学孔子学院中方院长董元兴教授在
讲话中回顾了孔子学院10年来的发展历程，并向

来宾介绍了孔子学院的现状。他代表孔子学院全
体师生对中保两国社会各界长期以来的大力支持
表示感谢，并预祝大会取得圆满成功。大特大学
校长、大特大学孔子学院理事会保方理事长邦卓
洛夫教授向10年来为孔子学院发展做出突出贡献
的机构和个人颁发了特别贡献证书，感谢他们在
孔院教师和志愿者的工作便利和生活保障方面提
供的大力支持和帮助。

开幕式结束后，第9届“中国与中东欧政
治、经济、文化关系”国际学术研讨会正式拉开
帷幕。会议期间，近30位专家学者分享了他们的
最新研究成果。来自中国、保加利亚、马来西亚
等国不同大学和学术机构的学者共提交论文50余
篇，议题涵盖地缘政治、“一带一路”倡议、中
国经济发展、低碳和清洁能源合作、中国传统和
流行文化、保加利亚和中国教育，以及近期的俄
乌冲突等。100多位与会学者就相关话题进行了
深入讨论。



As a great surprise, Mr. Neyko Genchev, 
Deputy Mayor of Veliko Tarnovo, sang the song “The 
Moon Represents My Heart” in Chinese, expressing 
appreciation to Chinese culture. The performance 
of the Deputy Mayor Genchev pushed the festive 
atmosphere of the party to its climax.

The program ended with an emotional 
performance of "My Country, My Bulgaria" by Mr. 
He Qingfang, PhD student at the National Music 
Conservatory, which brought the audience to their feet.

10月15日晚，庆祝大特尔诺沃大学孔子学
院建院10周年文艺晚会在大特尔诺沃市“康斯坦
丁·基西莫夫”大剧院举行。大特大学孔子学院
师生、在保中国留学生、特尔戈维什特“Rodna 
Pesen”合唱团、“Xuangui”功夫中心瓦勒里·
伊万诺夫先生等同台献艺，表演了精彩的歌舞、
太极、舞狮、古筝、京剧等节目。

令人惊喜的是，大特尔诺沃市副市长奈
可·根切夫先生自弹自演，字正腔圆地演唱了中
文歌曲“月亮代表我的心”，表达了对中国文化
的欣赏以及对大特大学孔子学院的真诚关爱。副
市长的表演将晚会的喜庆氛围推向了高潮。

晚会最后在国家音乐学院博士生何庆方的
歌声中结束。何先生倾情演唱了《我的祖国，我
的保加利亚》，引得全场驻足、满堂喝彩。
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на тайдзицюен, а китайски студенти и докторанти 
от Националната музикална академия в София се 
представиха с изпълнения на различни музикални 
инструменти, като гуджън, цигулка и саксофон, и 
с песни. Голямата изненада на вечерта бе песента 
„Луната, която представя сърцето ми“ на китайски 
език, изпълнена от г-н Нейко Генчев – зам-кмет 
на Община Велико Търново, като най-искрен и 
сърдечен поздрав по повод 10-годишнината на 
Института. Програмата завърши с емоционалното 
изпълнение на „Моя страна, моя България“ от г-н 
Хъ Цинфан, докторант в Консерваторията, което 
изправи публиката на крака. 

In the evening of October 15th, the celebrations 
of the 10th anniversary of the establishment of the 
Confucius Institute at the University of Veliko Tarnovo 
continued with a concert at “Konstantin Kissimov” 
Theater in Veliko Tarnovo. Teachers and students from 
UVT and the CI, Chinese students in Bulgaria, “Rodna 
Pesen” Choir from Targovishte, Mr. Valeri Ivanov from 
“Xuangui” Kungfu Center, primary and secondary 
school students from Veliko Tarnovo, Sofia, Ruse and 
other places performed wonderful songs and dances, 
Tai Chi, Lion Dance, Guzheng, Peking Opera, etc. 



работилнички с традиционни китайски занаяти и 
изкуства, интелектуални игри и бойни изкуства на 
открито пред Амфитиатъра в гр. Созопол. Институт 
„Конфуций“ при Великотърновския университет 
бе и партньор на тазгодишното издание на ММФИ 
„Музите“, като осигури специални награди за 
своите фаворити от Фестивала. Организаторите, 
на свой ред, също поднесоха своето признание 
към участиците от Институт „Конфуций“ във ВТУ, 
като ги удостоиха с медали, грамоти и купа.

After a two-year pause due to the pandemic, 
the Confucius Institute at Veliko Tarnovo University 
was part of the prestigious festival organized 
annually by the Muses Association in Sozopol. The 
XVI International Youth Festival of Arts "The Muses" 
took place in the period 5–15 July 2022 under the 
patronage of the Vice President of the Republic 
of Bulgaria, Mrs. Iliana Yotova. The Directors of 
the Confucius Institute together with the Chinese 
language teachers and the CI staff participated in 
the non-competition program of the second session, 
by presenting several performances at the opening 
and closing concerts of the Festival and by organizing 
daily workshops on traditional Chinese crafts and 
arts, intellectual games and martial arts outdoors in 
front of the Amphitheater in Sozopol. The Confucius 
Institute at UVT was also a partner of this year's 
edition of "The Muses" Festival, awarding special 
prizes for its favorites. The organizers, in turn, also 
expressed their appreciation to the participants from 
the CI and awarded them with medals, certificates 
and a cup.

След двугодишна пауза Институт „Конфуций“ 
във Великотърновския университет отново взе 
участие в големия престижен фестивал, ежегодно 
организиран от Сдружение „Музите“ в гр. Созопол. 
XVI-ият Mеждународен младежки фестивал на 
изкуствата „Музите“ се прoведе в периода 5–15 
юли 2022 г. под патронажа на вицепрезидента на 
Р България г-жа Илияна Йотова. Ръководството 
на Института заедно с преподавателите по 
китайски език и служителите към ИК се включиха 
в извънконкурсната програма на втората 
сесия, като представиха няколко изпълнения 
на концертите за откриването и закриването 
на Фестивала и организираха ежедневни 

МEЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „МУЗИТЕ“ – 2022 
INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL “THE MUSES” – 2022
“缪斯”国际青年艺术节——2022 
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УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛИУЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ 
PARTICIPATION IN FESTIVALSPARTICIPATION IN FESTIVALS
参加本土文化节参加本土文化节



在因疫情中断两年之后，大特尔诺沃大学
孔子学院今年再次受邀参加了索佐波尔“缪斯”
协会举办的年度盛会——“缪斯”国际青年艺术
节。2022年7月5日至15日，第16届“缪斯”国际
青年艺术节在保加利亚共和国副总统伊利雅娜·
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约托娃女士的赞助下隆重举行。大特大学孔子学
院院长与汉语教师及孔子工作人员一同参加了艺
术节第二部分的非竞赛项目，在开幕和闭幕音乐
会上表演了多个节目。在索佐波尔露天剧场前，
孔院全体人员连续多日组织了中国传统文化艺
术、智力游戏和武术项目工作坊。作为今年“缪
斯”艺术节的合作伙伴，大特大学孔子学院为其
钟爱的节目表演者颁发了特别奖项。主办方也对
大特大学孔子学院表示了感谢，并为孔院的参演
者颁发了奖牌、证书和奖杯。
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КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯКОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
COMPETITIONSCOMPETITIONS
比赛比赛

„ПЕЙ С МЕН НА КИТАЙСКИ ЕЗИК“ – РУСЕ (2021)
“SING WITH ME IN CHINESE” – RUSE (2021)
“和我一起唱”中文歌曲比赛——鲁塞（2021） “和我一起唱”中文歌曲比赛——鲁塞（2021） 

As a tradition, in the month of December 2021, 
the eighth edition of the musical competition “Sing 
with me in Chinese” was held for students from 1st 
to 12th grade who study Chinese language at Vasil 
Levsky High School in Ruse. This time the competition 
was held in an online format, with participants having 
to record their video performances. All materials 
were posted on the school's Facebook page, and 
those who wanted to support their favorites had 
the opportunity to vote in two weeks time. The 
online conducting of the competition generated 
even greater interest among the students and made 
it possible for their performances to reach a wider 
range of people. Group awards were given to 13 
classes, and four students were granted individual 
awards.

“和我一起唱”中文歌曲比赛是鲁塞市“
瓦西尔·列夫斯基”中学的一项传统品牌活动。
第8届“和我一起唱”中文歌曲比赛于2021年12
月举办，面向该校1-12年级学习中文的学生。这
次比赛采取线上形式，参赛者需拍摄各自的演唱
视频，参赛作品均发布在“瓦西尔·列夫斯基”
中学官方脸书页面上。在为期两周的时间内，支
持者可以为他们最喜欢的作品投票。网上参赛不
仅激发了同学们更大的参与兴趣，也扩大了节目
的受众范围，让更多人有机会在线欣赏。本届比
赛中，共有13个班级获得优秀团体奖，另有4名
学生获得最佳个人奖。

По традиция  през  месец    декември     се  
проведе осмото издание на музикалното 
състезание „Пей с мен на китайски език“ 
за учениците от 1. до 12. клас, които са 
в специализирани паралелки. Този път 
състезанието се проведе в онлайн формат, като 
участниците трябваше да запишат изпълнението 
си на видео. Всички материали бяха публикувани 
на Фейсбук страницата на училището, където 
желаещите да подкрепят своите фаворити имаха 
възможността да гласуват за тях в продължение 
на две седмици. Провеждането на състезанието 
в интернет пространството предизвика още по-
голям интерес сред учениците и даде възможност 
конкурсните им изпълнения да достигнат до по-
широк кръг от хора. Групови награди получиха 
13 класа, а четирима ученици бяха удостоени с 
индивидуални награди.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ 
ЗА ГИМНАЗИСТИ И ЗА СТУДЕНТИ
“CHINESE BRIDGE” COMPETITION 

FOR SECONDARY SCHOOL AND COLLEGE STUDENTS
“汉语桥”中学生、大学生中文比赛“汉语桥”中学生、大学生中文比赛

Победителка при тях стана Кристина Иванова от 
138-о средно училище за западни и източни езици 
„Проф. Васил Златарски“ – София. Състезанието 
при студентите продължи на следващия ден, като 
първата награда бе присъдена на Йоана Борисова, 
студентка от трети курс, специалност „Приложна 
лингвистика“ във Великотърновския университет.

Двете победителки представиха България 
на Mеждународното състезание в Китай и 
заедно с наградените на второ място получават 
и стипендии за обучение в Китай, осигурени от 
Китайското правителство и Китайския културен 
център в София.

Наградите на отличените ученици и 
студенти връчиха проф. д-р Ценка Иванова, декан 
на Филологическия факултет във ВТУ, и доц. 
д-р Антония Цанкова, ръководител на катедра 
„Китаистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

On May 14th and 15th, 2022, Veliko Tarnovo 
University hosted the national round of the “Chinese 
Bridge” international Chinese competition for 
secondary school and college students in Bulgaria. 
The competition was organized by the Confucius 
Institute at UVT and the Education Department at 
the Embassy of the People's Republic of China in 
Bulgaria. A 10-member jury from Sofia University and 

На 14 и 15 май 2022 г. Великотърновският 
университет бе домакин на националния кръг 
на международното състезание за студенти и за 
ученици в гимназиален етап „Китайски езиков 
мост“. Състезанието бе организирано от Институт 
„Конфуций“ към ВТУ и Отдел „Образование“ 
към Посолството на КНР у нас. 10-членно жури 
от Софийския и Великотърновския университет, 
заедно с директорите на Институтите „Конфуций“ 
във Велико Търново и София оценяваха знанията 
и уменията на участниците.

Празничното събитие започна с атрактивен 
„Танц на дракона“, изпълнен от студентите, 
след което продължи с приветствени слова 
на проф. Димитър Димитров, зам.-ректор по 
международната дейност на Великотърновския 
университет и зам.-кметът на Велико Търново 
Нейко Генчев. Специален гост на събитието бе 
посланикът на Китай у нас Н. Пр. Дун Сяодзюн. Той 
връчи плакети на студентите от Великотърновския 
университет, които бяха удостоени със „Стипендия 
на посланика на КНР“ през настоящата академична 
учебна година за постижения в учебната дейност 
по изучаване на китайски език.

Състезанието се проведе в два дни. 
През първия ден знания и таланти, свързани с 
китайския език и култура, премериха учениците. 
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UVT, together with the directors of the two Confucius 
Institutes, evaluated the knowledge proficiency and 
Chinese talents of the participants.

The festive event began with the attractive 
“Dragon Dance”, performed by the students and 
continued with welcoming words by Prof. Dimitar 
Dimitrov, Vice-Rector for International Affairs of 
Veliko Tarnovo University and by the Deputy Mayor 
of Veliko Tarnovo – Mr. Neyko Genchev. The special 
guest for the event was the Ambassador of China 
in Bulgaria – H.E. Dong Xiaojun, who presented 
certificates to Veliko Tarnovo University students, 
awarded them with the “Chinese Ambassador 
Scholarship” in the current academic year for their 
achievements in Chinese language learning.

The competition was held in two days. On 
the first day, the high school students tested their 
knowledge and talents related to Chinese language 
and culture. The winner was Kristina Ivanova from 
the 138th Secondary School for Western and 
Eastern Languages “Prof. Vasil Zlatarski” in Sofia. The 
university students’ competition continued the next 
day, with the first prize awarded to Yoana Borisova, 
a third-year student majoring in “Applied Linguistics” 
at Veliko Tarnovo University.

The two winners will represent Bulgaria at the 
International Competition in China. Together with the 
second place winners, they received scholarships to 
study in China, provided by the Chinese Government 
and the Chinese Cultural Center in Sofia.

The awards to the outstanding students were 
presented by Prof. Dr. Tsenka Ivanova, Dean of the 
Faculty of Modern Languages at UVT, and Assoc. 
Prof. Dr. Antonia Tsankova, Head of the Department 

of Chinese Studies at Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”.

2022年5月14日及15日，“汉语桥”世界中
学生、大学生中文比赛保加利亚赛区决赛在大特
尔诺沃大学举行。此次大赛由中国驻保加利亚大
使馆教育组主办、大特尔诺沃大学孔子学院承
办。10人评委团由来自索非亚大学、大特尔诺沃
大学的教师及保加利亚两所孔子学院的院长组
成，他们对参赛选手的汉语水平及中华才艺技能
进行了公平、公正的评判。

学生们精彩的舞龙表演拉开了赛事活动喜
庆的帷幕。接着大特大学国际事务副校长迪米特
尔·迪米特洛夫教授和大特尔诺沃市副市长奈
科·根切夫先生分别致欢迎词。此次活动的特邀
嘉宾是中国驻保加利亚大使董晓军阁下。大使先
生为大特大学学生颁发了本学年的“中国大使奖
学金”证书，以表彰他们在汉语学习中取得的骄
人成绩。

赛事为期两天。第一天参赛对象为中学
生，选手们尽情展示了他们的汉语知识及中国文
化特长。来自索非亚138中学的克里斯蒂娜·伊
万诺娃夺得冠军。大学组竞赛于次日进行，大特
大学应用语言学专业大三学生尤安娜·博里索娃
获得一等奖。

这两名获奖者将代表保加利亚参加在中国
举行的“汉语桥”比赛总决赛。同时，他们和各
组的第二名一道获得了由中国政府及索非亚中国
文化中心提供的赴华留学奖学金。

所有奖项均由大特大学语言学院院长岑
卡·伊万诺娃教授和索非亚大学中文教育中心主
任安东尼娅·灿科娃教授共同颁发。

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ 
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИТЕ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
“CHINESE BRIDGE” COMPETITION FOR PRIMARY AND 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS
“汉语桥”小学生中文秀“汉语桥”小学生中文秀
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МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ 
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИТЕ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
“CHINESE BRIDGE” COMPETITION FOR PRIMARY AND 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS
“汉语桥”小学生中文秀“汉语桥”小学生中文秀

Primary School and the Confucius Institute), Sofia 
(18.“William Gladstone” School, “Evlogi and Hristo 
Georgievi” Private School) and Varna (“Charles Perot” 
International French Lycée), some of whom had only 
been studying Chinese for 3 months. The competition 
turned into sort of celebration of Chinese language 
and culture, and the presented performances thrilled 
the parents, teachers and guests. First place and a 
prize for talent were awarded to Alexandra Petkova, 
a student in the 2nd grade at “Evlogi and Hristo 
Georgievi” Private School inSofia, who, in addition to 
her knowledge of the Chinese language, impressed 
the jury and the audience with her wonderful song 
performance, accompanied on the piano.

2022年6月11日，第二届“汉语桥”世界小
学生中文秀保加利亚赛区决赛也在大特尔诺沃
大学举行。这是本项赛事第一次线下举办，共有
17名学生参加。他们分别来自：大特尔诺沃市“
帕特里阿克·埃乌迪米”小学和大特大学孔子学
院汉语学习班、索非亚市第18中学及“埃夫洛基
和赫里斯托·格奥尔基耶夫”私立学校、瓦尔纳
市“夏尔·佩罗”国际法语学校，其中有的参赛
者只学习了3个月中文。结果这场比赛成为一场
汉语和中国文化的盛会，学生们的精彩表演让家
长、老师和嘉宾们叹为观止。来自索非亚“埃夫
洛基和赫里斯托·格奥尔基耶夫”私立学校的二
年级学生亚历山德拉·佩特科娃夺得冠军及一项
才艺奖，她的中文知识以及在钢琴伴奏下动人的
歌曲表演给评委和观众留下了深刻的印象。

На 11 юни 2022 г. отново във 
Великотърновския университет се състоя и 
второто издание на националния кръг на 
международното състезание „Китайски езиков 
мост“ за ученици от началните и основните 
училища. За първи път състезанието се проведе 
присъствено. Участие взеха 17 ученици от Велико 
Търново (ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Институт 
„Конфуций“ във ВТУ), София (18. СУ „Уилиам 
Гладстоун“, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“) и 
Варна (Международен френски лицей „Шарл 
Перо“) , някои от които бяха учили китайски език 
едва от 3 месеца. Конкурсът се превърна в един 
своеобразен празник на китайския език и култура, 
а представените изпълнения развълнуваха 
родителите, учителите и гостите в залата. Първо 
място и награда за талант бяха присъдени на 
Александра Петкова, ученичка във 2. клас в ЧСУ 
„Евлоги и Христо Георгиеви“ – гр. София, която 
освен със знанията си по китайски език впечатли 
журито и публиката с прекрасното си песенно 
изпълнение, акомпанимирайки си на пиано.

On June 11, 2022, the 2nd “Chinese Bridge” 
Chinese Show for primary and middle school students 
(national round Bulgaria) took place at Veliko Tarnovo 
University as well. For the first time, the competition 
was held in person. 17 students participated in it. They 
were from Veliko Tarnovo (“St. Patriarch Euthymius” 
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – 
ДРЕВНИ И УНИКАЛНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ“
NATIONAL COMPETITION “BULGARIA AND CHINA – 
ANCIENT AND UNIQUE CIVILIZATIONS” 
“保加利亚与中国——古老独特的文明”全国书画大赛 “保加利亚与中国——古老独特的文明”全国书画大赛 

Надяваме се и завбъдеще задаваните 
подтеми в конкурса да дадат нов тласък на 
изследване и разработване на основната тема и 
търсене на нови отправни точки за съпоставяне 
на двете култури и представяне на тяхната 
идентичност. 

Бяха присъдени общо 47 награди в различни 
възрастови групи и категории. Награждаването се 
проведе на 17 юни 2022 г. в зала 108 В на Институт 
„Конфуций“, а наградите и сертификатите бяха 
връчени от директорите на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ – проф. Дун Юенсин и доц. Искра Мандова, 
и проф. Светослав Косев – декан на Факултета по 
изобразително изкуство, член на УС на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ и член на журито в конкурса.

През 2022 г. се проведе дванадесетото 
издание на Националния конкурс „България и 
Китай – древни и уникални цивилизации“. В него 
взеха участие 120 души на възраст от 6 до 46 
години от 18 населени места от цялата страна. В 
тазгодишния конкурс бяха зададени две подтеми, 
а именно: „Език и писменост“ и „Литература и 
народно творчество“, с което се целеше да се 
постигне по-голямо разнообразие в представените 
творби. Вероятно тази специфика на конкурса 
породи по-голям интрес към писмената част и 
за първа година бяха представени равен брой 
материали в двата основни раздела на конкурса 
– „Изобразително изкуство“ и „Литература и 
култура“. Прави впечатление големият брой 
участници в подраздел „Презентации“, повече от 
40 души, предимно в прогимназиална възрастова 
група. 

Участниците в раздел „Изобразително 
изкуство“ отново показаха изразена творческа 
креативност. Пример за това бе един неповторим 
колаж в размери над 1,5 м, изработен от 
първокласничката Радина Пашова, възпитаник 
на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ – гр. София, 
който по много оригинален начин проследява 
развитието на китайската писменост от древността 
до наши дни. 
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In 2022, the twelfth edition of the National 
Competition “Bulgaria and China – Ancient and 
Unique Civilizations” was held. 120 people, aged 6 
to 46, from 18 towns and cities across the country 
took part. In this year's competition, two sub-themes 
were set, namely: “Language and Writing” and 
“Literature and Folk Art”, with the aim of achieving 
greater diversity in the submitted works. Probably 
because this specification of the competition 
generated greater interest in the writing part, for the 
first year an equal number of works were presented 
in the two main sections of the competition – “Fine 
Art” and “Literature and Culture”. The large number 
of participants in the “Presentations” subsection was 
impressive – more than 40 people, mostly from the 
middle school age group.

The participants in the “Fine Art” section 
showed great creativity again. An example was a 
unique collage, measuring more than 1.5 m, made by 
the first-grade student Radina Pashova from “Evlogi 
and Hristo Georgievi” Private School in Sofia, which, 
in a very original way, traced the development of 
Chinese writing system from ancient times to the 
present day.

Hopefully the sub-themes set in the contest will 
give a new impetus to the research and development 
of the main theme and the search for new starting 
points for comparing the two cultures and presenting 
their identity.

A total of 47 prizes were awarded in various 
age groups and categories. The award ceremony took 
place on June 17, 2022 in room 108B of the Confucius 
Institute, and the awards and certificates were 
presented by the directors of the Confucius Institute 
at UVT – Prof. Dong Yuanxing and Assoc. Prof. Dr. Iskra 
Mandova, and Prof. Dr. Svetoslav Kosev – Dean of the 
Faculty of Fine Arts, member of the Board of Advisors 
of the CI and also member of the competition jury.

2022年，第12届“保加利亚与中国——古老
独特的文明”全国书画大赛顺利举行。来自保加
利亚18个城市的120名中文爱好者参与了本次比
赛。他们年龄最小的只有6岁，最大的为46岁。
为丰富参赛作品多样性，本次大赛设置了两个分
项：语言与书写、文学与民间艺术。这样的特
别设置似乎引起了人们对书写部分的更大兴趣：
自大赛举办以来，此次的两个主要部分——“美
术”和“文学与文化”首次收到了相同数量的参
赛作品。提交作品的参赛者数量之多令人印象深
刻——共有40多位，他们大都来自中学组。

美术组参赛选手再次展现出非凡的创造
力——来自索非亚“埃夫洛基和赫里斯托·格奥
尔基耶夫”私立学校的一年级学生拉蒂娜·帕妁
娃带来了一幅独特的拼贴画，长达1.5米，以新
颖的方式展示了汉字书写系统从古至今的发展演
变。

希望此次大赛设置的分项能为主题的研究和
发展提供新的动力，为中保文化比较及文化特性
展示探寻新的切入点。

大赛共颁发了47个奖项，涵盖不同的年龄组
及不同的作品类别。颁奖仪式于2022年6月17日
在大特大学孔子学院108B教室举行。孔子学院院
长董元兴教授、伊丝克拉·曼多娃副教授及大特
大学美术学院院长、大特大学孔子学院理事会成
员、大赛评委之一斯维托斯拉夫·科塞夫为获奖
选手颁发了奖品及证书。
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КОНКУРС ЗА ПРЕВОД В ПАМЕТ НА ПРЕВОДАЧА 
И СИНОЛОГА ПЕТКО ХИНОВ
TRANSLATION COMPETITION IN MEMORY OF THE TRANSLATOR 
AND SINOLOGIST PETKO HINOV
“韩裴”翻译大赛“韩裴”翻译大赛

and Sofia, the Department of Classical and Eastern 
Languages and Cultures at UVT, the Department of 
Chinese Studies of Sofia University and the “Petko 
Hinov” Foundation.

The participants had the opportunity to choose 
works for translation, selected by the jury, in the 
following three categories: contemporary Chinese 
prose (from Chinese into Bulgarian), classical Chinese 
prose (from Chinese into Bulgarian) and Petko Hinov's 
works (from Bulgarian into Chinese): the poem “The 
Simplest Flower“ or the short story “The Winter 
Window” .

A total of 16 translations were submitted 
for evaluation by the jury, and the winners will be 
awarded at a ceremony in December 2022.

2022年1月，大特尔诺沃大学孔子学院的好
朋友，著名翻译家、诗人、编辑、名师、社会
活动家、文学评论家、保加利亚民族寻根者韩裴
（Petko Hinov）先生不幸突然离世。他的翻译
作品包括《红楼梦》、《包青天》、《七侠五
义》、《吾国吾民》等。

为了表达对韩裴先生的敬仰和缅怀，2022
年6月，大特大学孔子学院联合索非亚孔子学
院、大特尔诺沃大学古典与东方语言文化系、索
非亚大学中文教育中心以及韩裴基金会，举办中
保翻译大赛。

参赛者可以在组委会选定的作品中选择翻
译内容，包括中国现当代散文（中译保）、中国
古典韵文（中译保）以及韩裴的诗作《单纯的花
朵》和小说《冬窗》（保译中）。

组委会共收到参赛作品16件。大特大学孔
子学院将在2022年12月为获奖者者颁奖。

През януари  2022 г. внезапно ни напусна  
един от приятелите на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ, видният преводач, публицист, поет, 
редактор, преподавател, общественик, ценител 
на високата словестност, автор на богослужебна 
поезия и служби на църковнославянски език, 
изследвач на българското коренознание Петко 
Хинов, чието дело са преводите на „Сън в алени 
покои“, „Чудните дела на съдията Бао“ и др. 

 В негова памет и на негово име през 
месец юни 2022 бе обявен конкурс за превод от 
китайски на български и обратно, организиран с 
общите усилия на Институтите „Конфуций“ във 
ВТУ и София, Катедра „Класически и източни 
езици и култури във ВТУ, Катедра „Китаистика“ в 
СУ и Фондация „Петко Хинов“. 

Участниците имаха възможността да 
избират подбрани от журито произведения за 
превод в следните три категории: Съвременна 
китайска проза от китайски на български език, 
Класическа китайска проза от китайски на 
български език и Превод на произведения на 
Петко Хинов от български на китайски език (по 
избор): стихотворението „Най-простичкото цвете“ 
и разказът „Зимният прозорец“. 

Общо 16 превода бяха предадени за оценка 
от журито, а награждаването на победителите ще 
се проведе на церемония през м. декември 2022. 

In January 2022, one of the friends of the 
Confucius Institute at UVT, a prominent translator, 
publicist, poet, editor, teacher, public figure, 
connoisseur of high literature, author of liturgical 
poetry and researcher of the Bulgarian roots – Mr. 
Petko Hinov, suddenly left us. Among his translations 
were “Dream of the Red Mansions”, “The Wonderful 
Deeds of Judge Bao”, etc.

In memoriam and on his name, a competition 
of translation from Chinese to Bulgarian and vice 
versa was launched in June 2022, organized with 
the joint efforts of the Confucius Institutes at UVT 
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ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ ЗА КИТАЙСКИТЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА 
ONLINE LECTURE ON CHINESE MARTIAL ARTS
线上中国武术讲座线上中国武术讲座

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ
LECTURES, SEMINARS AND CONFERENCESLECTURES, SEMINARS AND CONFERENCES
举办讲座和国际学术会议举办讲座和国际学术会议

По случай навършването на една година 
от обявяването на тайчи за културно наследство 
на ЮНЕСКО на 17.12.2021 г. Борислава Лечева 
– инструктор по бойни изкуства в Институт 
„Конфуций“ изнесе онлайн публична лекция на 
тема: „Светът на китайските бойни изкуства и 
оздравителни режими“ в платформата Zoom. 

On the occasion of the one-year anniversary 
of the announcement of Tai chi as UNESCO cultur-
al heritage on 17.12.2021, Borislava Lecheva– the 
martial arts instructor at the Confucius Institute 
gave an online public lecture on the topic: “The 
world of Chinese martial arts and healing regimes” 
on the Zoom platform.

2021年12月17日，在太极拳被联合国教科
文组织列为世界文化遗产一周年之际，孔子学
院武术教师鲍丽丝拉娃·勒切瓦举办了一场线
上武术讲座。讲座题为“中国武术的世界及其
治疗机制”，在Zoom 平台上举行。



In the period 19-27 February 2022, the Center 
for Language Education and Cooperation of the 
Chinese Ministry of Education, Beijing Language and 
Culture University and the Confucius Institute at 
UVT organized and held an online EU-China cultural 
exchange camp – “The Charm of Traditional Costumes 
in the Eyes of the East and West”. The topic was 
aimed at enriching the knowledge of the participants 
about traditional clothes of the East and the West and 
tracing their development from ancient times to the 
present day. The program included lecture courses, 
exercises and virtual tours. Classes were held on the 
Zoom platform, in English and Chinese. The camp was 
attended by 90 participants from Bulgaria and China , 
including university and high school students, teachers 
and citizens.

2022年2月19日至27日，中国教育部中外语
言交流合作中心、北京语言大学和大特尔诺沃
大学孔子学院联合组织举办了线上中欧文化交流
营——“东西方眼中传统服饰的魅力”。文化交
流营的主题旨在丰富参与者对东西方传统服饰的
认识，并追溯其从古至今的发展历程。该活动内
容包括讲座、练习、虚拟观光等。课程在Zoom平
台上以中英文授课，来自保加利亚和中国的大学
生、高中生、教师和普通民众共90人参加了文化
交流营。
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ОНЛАЙН ЛАГЕР ЗА КУЛТУРЕН ОБМЕН
ONLINE CULTURAL EXCHANGE CAMP

线上文化交流营线上文化交流营

В периода 19–27 февруари 2022 г. Центърът 
за езиково обучение и сътрудничество към Минис-
терството на образованието на Китай, Пекинският 
университет за езици и култура и Институт „Кон-
фуций“ във ВТУ организираха и проведоха онлайн 
лагер за културен обмен между ЕС и Китай „Очаро-
ванието на традиционните носии в очите на Изтока 
и Запада“. Темата бе насочена към опознаване на 
традиционните облекла на Изтока и Запада и про-
следяването на развитието им от древността до 
наши дни. В програмата бяха заложени лекционни 
курсове, упражнения и виртуални разходки. Заня-
тията се водеха в платформата Zoom, на английски 
и на китайски език. В лагера се включиха 90 участни-
ци от България и Китай –  студенти, ученици и граж-
дани. 
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На 20 май 2022 г. в Институт „Конфуций“ във 
ВТУ се проведе публична лекция на тема „Прак-
тически занятия по китайска медицина“ с лектор 
Анна Пешева. Темата бе насочена към хора, про-
явяващи интерес към билките, билколечението, 
източните духовни практики, акупресурата и ба-
лансираното хранене. Пред препълнена зала лек-
торката разказа за традиционната китайска ме-
дицина, като беше донесла със себе си някои от 
билките, за които говори с подробности в своята 
лекция. По време на беседата Анна Пешева запоз-
на аудиторията с някои от най-ефективните енер-
гийни точки, чрез които може да се въздействa 
върху здравето на човека. Презентирането завър-
ши със запознаване с принципите и различните 
методи в моксотерапията – атрактивно и малко 
познато у нас лечение с мокса.    

On May 20, 2022, a public lecture on “Practical 
lessons in Chinese medicine” was held at the Confucius 
Institute at UVT with lecturer Anna Pesheva. The 
topic was aimed at people with an interest in herbs, 
herbalism, Eastern spiritual practices, acupressure 
and balanced nutrition. In the hall full of listeners, the 
lecturer talked about traditional Chinese medicine 
in detail, illustrated with some of the herbs she had 
brought for her lecture. During her presentation, Ms. 
Anna Pesheva also introduced to the audience some 
of the most effective energy points that can be used 
to influence human health. The presentation ended 
with an introduction to the principles and various 
methods of moxibustion – an attractive and little-
known way of treatment in Bulgaria.

2022年5月20日，大特尔诺沃大学孔子学院
邀请主讲人安娜·佩舍娃举办了一场关于“实用
中医”的公开讲座。讲座主题针对对草药、草药
学、东方精神疗法、穴位按摩和均衡营养感兴趣
的听众。讲座大厅座无虚席，主讲人详细介绍了
中医，并配上她带来的一些草药做示范。在演座
中，安娜·佩舍娃女士还向听众介绍了一些对人
体健康可能有切实影响的能量点。演讲最后介绍
了艾灸的原理和各种方法——这是一种在保加利
亚鲜为人知、颇具神秘感的治疗方法。
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ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: 
„ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ПО КИТАЙСКА МЕДИЦИНА“ 
PUBLIC LECTURE ON THE TOPIC: 
“PRACTICAL LESSONS IN CHINESE MEDICINE”
“实用中医”公开课“实用中医”公开课



Публичната лекция на тема „Кодовете на 
азиатското кино – традиция, изразност, естетика“ 
ни бе представена на 21 май 2022 г. от доц. д-р 
Андроника Мартонова, ръководител на Сектор 
„Екранни изкуства“ в Институт за изследване на 
изкуствата към БАН, като част от културната про-
грама на първия по рода си Празник на източноа-
зиатските култури.

Доц. Мартонова, както винаги досега, ни 
поднесе увлекателно устно изложение със серио-
зен научен текст, оригинално тълкувание, отличен 
изказ и достатъчно на брой визуални материали 
от различни жанрове на съвременното азиатското 
кино. Със сигурност всеки един от присъстващите 
добави ново, интересно заглавие към личния си 
списък с филми за гледане.  

On May 21, 2022, the public lecture on the 
topic “The Codes of Asian Cinema – Tradition, 
Expressiveness, Aesthetics” was held in Veliko 
Tarnovo as a part of the cultural program of the first 
Festival of East Asian Cultures. It was presented at 
the CI by Assoc. Prof. Dr. Andronika Martonova, Head 
of the “Screen Arts” Department at the Institute of 
Arts of the Bulgarian Academy of Sciences.

Assoc. Prof. Martonova, as always, gave a 
fascinating oral presentation with scientific research 
moments, original interpretation, excellent speech 
and a sufficient number of visual materials from 

various genres of contemporary Asian cinema. 
Surely each of the attendees added quite a few new, 
interesting titles to their personal list of movies to 
watch.

2022 年 5 月，作为首届东亚文化节文化
节的一部分，在大特尔诺沃举办了主题为“亚洲
电影的密码——传统、表现力、美学”的公开讲
座。讲座由保加利亚科学院艺术研究所“银屏艺
术”部主任副教授安德罗尼卡·马尔托诺瓦博士
主讲。

马尔托诺瓦副教授一如既往，以科学研究
的瞬间、独到的诠释、精彩的演讲以及大量当代
亚洲各种类型电影的视觉材料，进行了引人入胜
的讲解。当然，每位听众都在他们各自要观看的
电影列表中添加了很多新的、有趣的片目。
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ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: „КОДОВЕТЕ НА АЗИАТСКОТО 
КИНО – ТРАДИЦИЯ, ИЗРАЗНОСТ, ЕСТЕТИКА“

PUBLIC LECTURE ON THE TOPIC: “CODES OF ASIAN CINEMA – 
TRADITION, EXPRESSIVENESS, AESTHETICS”

公开讲座：“亚洲电影的密码——传统、表现力、美学”公开讲座：“亚洲电影的密码——传统、表现力、美学”
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Все по-голяма популярност придобива еже-
годната международна конференция, органи-
зирана от Института на тема „Дипломатически, 
икономически и културни отношения между Ки-
тай и страните от Централна и Източна Европа“, 
като всички материали на български и китайски 
представители и участници се публикуват редов-
но в колективен сборник, който е включен в На-
ционалния референтен списък и е рефериран и 
индексиран в CEEOL, ROAD и други бази данни. 
Самата конференция се превърна в ежегоден 
форум, който цели насърчаване развитието на 
икономическите и културните отношения между 
Китай и страните от ЦИЕ в рамките на Инициа-
тивата „Един пояс, един път“ и механизма за съ-
трудничество между Китай и ЦИЕ „17+1“. Около 
30 научни представители и експерти от български 
и китайски университети и други образователни 
институции всяка година вземат участие в конфе-
ренцията. Тазгодишния форум се проведе на 14 
и 15 октомври и съвпадна с навършването на 10 
години от основаването на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ. В нея взеха участие преподаватели, из-
следователи и любители на китайската култура от 
ВТУ, СУ, БАН, УНСС, ПУ, ЮЗУ, Китайския универси-
тет по геонауки (Ухан) и други институции в Бъл-

гария и Китай. Засегнатите теми бяха в сферата 
на геополитиката, инициативата „Един пояс, един 
път“, икономическото развитие на Китай, сътруд-
ничество в областта на нисковъглеродната и чиста 
енергия, китайската традиционна и народна кул-
тура, българо-китайското образование и скорош-
ния руско-украински конфликт.    

The annual international conference, 
organized by the Institute on the topic “Diplomatic, 
economic and cultural relations between China and 
countries in Central and Eastern Europe”, is gaining 
popularity, with the materials being published 
regularly in conference proceedings, included in the 
National Reference List of the Academic Journals in 
Bulgaria and referenced and indexed in CEEOL, ROAD 
and other databases. The conference has turned 
into an annual forum, which aims to promote the 
development of economic and cultural relations 
between China and CEE countries within the“Belt 
and Road” Initiative and the  “17+1”. Framework for 
cooperation between China and CEE countries. More 
than 30 researchers and experts from Bulgarian 
and Chinese universities and other educational 
institutions took part in the conference this year, 
which was held on 14 and 15, October and coincided 

IX MЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, 
ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙ И 
СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА“
IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON “DIPLOMATIC, ECONOMIC AND 
CULTURAL RELATIONS BETWEEN CHINA AND THE COUNTRIES IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE”
“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国际学术研讨会“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国际学术研讨会



with the 10th anniversary of the establishment of 
the Confucius Institute at UVT.  

It was attended by professors and 
researchers from Bulgaria and China, including those 
from UVT, Sofia University, Bulgarian Academy of 
Sciences, University of National and World Economy, 
Plovdiv University, Southwest University, and China 
University of Geosciences, etc. The topics presented 
were in the field of geopolitics, “One Belt, One 
Road” Initiative, economic development of China, 
low-carbon and clean energy cooperation, Chinese 
traditional and folk culture, Bulgarian-Chinese 
education and the ongoing Russian-Ukrainian 
conflict.

大特大学孔子学院每年一度的“中国与中
东欧政治、经济、文化关系”国际学术研讨会
越来越受关注，会议论文每年结集发表，已被列
入“保加利亚国家学术期刊参考名录”，并可通
过CEEOL（中东欧在线书刊检索系统）、ROAD
（开放学术资源库）和其他一些数据库在线检
索。研讨会旨在推动中国与中东欧国家在“一带
一路”倡议和 “17+1”合作框架下的经济和文
化关系发展，已成为一年一度的学界盛事。今年
有来自保加利亚和中国一些大学及研究机构的30
多位专家学者参加会议。本届研讨会于10月14日
至15日举行，恰逢大特大学孔子学院成立十周
年。

出席本届研讨会的教授和研究人员来自大
特大学、索非亚大学、保加利亚科学院、国家与
世界经济大学、普罗夫迪夫大学、西南大学、中
国地质大学等。会议议题包括地缘政治、“一带
一路”倡议、中国经济发展、低碳和清洁能源合
作、中国传统和民俗文化、保中教育合作以及新
近的的俄乌冲突等领域。
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НАШИТЕ ПАРТНЬОРИНАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
OUR PARTNERSOUR PARTNERS
下设教学点城市下设教学点城市

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
VELIKO TARNOVO
大特尔诺沃市大特尔诺沃市

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2022

През отчетния период, все още в условията 
на пандемията от КОВИД-19, но вече присъствено, 
в гр. Велико Търново занятия по китайски език се 
провеждаха, както в специалностите във ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ и курсовете към Институт 
„Конфуций“, така и в две от по-големите училища 
в града.  За нуждите на обучението по китайски 
език в града, заедно с местните преподаватели 
работиха г-жа Хуан Йен, г-ца Су Чан, г-н Чън Дапън 
и г-ца Виктория Тодорова. 

През учебната 2021/2022 год. в ОУ „Св. Па-
триарх Евтимий“ обучението си по китайски език 
продължиха учениците от 3. и 4. клас, а в СУ „Вела 
Благоева“ – една група от 3. клас.

През новата учебна 2022/2023 год. обуче-
нието по китайски език стартира повече от успеш-
но с 8 групи от 1. до 4. клас в ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий“ и 2 групи (4. клас и 8. клас) в СУ „Вела 
Благоева“, както и 2 групи в ЦДГ „Соня“, където за-
нятията по китайски бяха подновени след двуго-
дишна пауза заради пандемията. Преподаватели 
във Велико Търново през новата учебна година са 
г-жа Су чан, г-ца Сю Син-ю и г-ца Виктория Тодоро-
ва. През тази учебна година студентите от IV курс 
във ВТУ – Даниела Михова и Теодор Вълев пома-

гат на китайските преподаватели при обучението 
на по-малките ученици, като част от студентската 
им практика, заложена в учебния план на специ-
алност „Приложна лингвистика“.    

During the reported period, still in the conditions 
of the COVID-19 pandemic, but now offline, Chinese 
language classes were held in the town of Veliko 
Tarnovo at St. Cyril and St. Methodius UVT and at 
the Confucius Institute, as well as in two of the larger 
schools in the city. Ms. Huang Yan, Miss Su Chang, 
Mr. Chen Dapeng and Miss Victoria Todorova worked 
together with the local teachers upon the needs of 
Chinese language education in the city. 

During the 2021/2022 academic year, the 
students of the 3rd and 4th grade in “St. Patriarch 
Evtimii” Primary School and one group of students of 
3rd of grade in “Vela Blagoeva” High School continued 
their Chinese language classes. 
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In the new 2022/2023 academic year, the 
Chinese language classes started more than 
successfully with 8 groups from grade 1 to 4 in        
“St. Patriarch Evtimii” Primary School and 2 groups 
(grade 4 and grade 8) at “Vela Blagoeva” High School. 
After a two-year gap, caused by the pandemic, 
Chinese language classes were resumed in “Sonya” 
Kindergarten. The teachers in Veliko Tarnovo in the 
new academic year are Miss Su Chang, Miss Xu Xinyu 
and Miss Victoria Todorova. During this academic 
year, two 4th grade students at UVT – Daniela 
Mihova and Teodor Valev, help the Chinese teachers 
in teaching the younger students, as part of their 
student practice in the curriculum of the “Applied 
Linguistics” major.

在本报告所述期间，虽然仍处于COVID-19流
行期，大特尔诺沃大学、大特大学孔子学院以及
大特尔诺沃市两所较大的学校恢复了线下汉语课
程教学。为了满足当地汉语学习需求，黄燕、苏
畅、陈大鹏和Victoria Todorova 四位老师一道
为学生们开课。

2021/2022学年，汉语课继续面向帕特里
克·埃夫提米小学的学生和维拉·布拉戈耶娃小
学三年级和四年级的学生开设。

在2022/2023学年，帕特里克·埃夫提米小
学1-4年级有8个班，维拉·布拉戈耶娃小学4年
级和8年级有2个班成功开设了汉语班。在疫情造
成的两年停滞之后，索尼娅幼儿园也恢复了汉语
课。新学年，大特尔诺沃教学点的任课教师是苏
畅、徐歆钰和Victoria Todorova。本学年，有两
名大特大学四年级学生Daniela Mihova和Teodor 
Valev协助中国教师教授低年级学生，这是他们
在“应用语言学”专业培养方案中学生实践的一
部分。
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Средно училище „Васил Левски“ в град Русе 
е второто по големина в България и второто с изу-
чаване на източни езици. Китайският език е въве-
ден още през 2006 год., а в момента се изучава от 
1. до 7. клас като част от свободноизбираемата, 
а от 8. до 12. като част от задължителната учебна 
програма, като общият брой на обучамите всяка 
година е около 350 ученици. Предвид факта че 
обучението по китайски език има дългогодишни 
традиции и  че езикът се изучава на високо рав-
нище, броят на обучаемите в паралелките с ки-
тайски се е запазил, а интересът на учениците към 
езика и културата постоянно расте. Училището е 
един от най-дългогодишните партньори на Инсти-
тут „Конфуций“ във ВТУ, а от 7 години там се по-
мещава и Класна стая „Конфуций“. Възпитаниците 
на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе освен че владеят 
много добре китайски език, имат и редица други 
таланти и интереси в областта на китайския език и 
култура; активно участват в организацията и про-
веждането на различни културни мероприятия; 
заемат призови места в състезания и конкурси. 
Училището през годините в осигурявало и про-
дължава да осигурява едни от най-подготвените 
кадри с китайски език на Великотърновския уни-
верситет. 

През отчетния период в СУ „Васил Левски“ 
в гр. Русе преподавател-доброволец бе г-ца Джан 
Юсин, а през новата 2022/2023 год. учебна годи-
на ИК към ВТУ изпрати две преподавателки там 
– г-ца Дзън Дзинджу и г-ца Чай Дзямин.

  
“Vasil Levski” High school in Ruse is the second 

largest High school in Bulgaria and the second high 
school where Eastern languages are studied as part 
of the compulsory curriculum. The Chinese language 

was introduced as early as 2006 and it is currently 
studied from grades 1 to 7 as part of the optional 
curriculum, and from grades 8 to 12 as part of the 
compulsory curriculum. The total number of students 
studying Chinese each year is around 350. Given that 
the Chinese language education has long-standing 
traditions and it is studied at a high proficiency level, 
the number of students in Chinese classes has been 
maintained and students’ interest in the language 
and culture is constantly growing.

The school is one of the longest-standing 
partners of the Confucius Institute at UVT and has 
also housed the Confucius Classroom for 7 years. The 
graduates of “Vasil Levski” High school not only have 
very good command of the Chinese language but also 
have many other talents and interests in the field of 
Chinese language and culture. The students actively 
participate in the organization of various cultural 
events and win first places in various competitions 
and contests. Over the years, the school has provided 
and continues to provide some of the most prepared 
graduates with Chinese language skills for the 
University of VelikoTarnovo.

During the reported period, Miss Zhang Yuxin 
was the volunteer teacher at “Vasil Levski” High 
school in Ruse, and in the new 2022/2023 academic 
year, the Confucius Institute at UVT has sent two 
teachers there – Miss Zeng Jinzhu and Miss Chai 
Jiamin.

鲁塞市瓦西尔·列夫斯基中学是保加利亚
规模排名第二的中学，也是第二所将东方语言设
为必修课程的中学。中文早在2006年就被引入该
校，目前是1-7年级的选修课，8-12年级则是必
修课，每年学习中文的学生总计350人左右。得
益于悠久的汉语教育传统，该校的汉语教学水平
较高，学习汉语的学生人数长期稳定，他们对汉
语和中国文化的兴趣也不断增长。

瓦西尔·列夫斯基中学是大特大学孔子学
院的长期合作伙伴之一，设立孔子课堂已经7
年。该校毕业生不仅汉语基础好，而且其中不少
人还有很多中国文化才艺。他们积极参与组织各
种文化活动，并且多次在各类比赛中夺冠。多年
来，该校已经并将持续向大特尔诺沃大学输送大
批在中文方面训练有素的优秀生员。

报告期内，国际中文教育志愿者张玉鑫
是瓦西尔·列夫斯基中学孔子课堂的任课教
师。2022-2023学年，大特大学孔子学院向该教
学点派出了两名教师——国际中文教育志愿者曾
金珠和柴嘉敏。
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ТЪРГОВИЩЕ
TARGOVISHTE

特尔戈维什特市特尔戈维什特市

Институт „Конфуций“ работи съвместно с 
институциите-партньори в гр. Търговище от 2013 
г. Плодотворното сътрудничество се осъществява 
благодарение на съвместните усилия и активната 
дейност на Община Търговище, Сдружение 
„Приятели на Китай“ – гр. Търговище и не на 
последно място, директора и екипа на Първо 
основно училище „Христо Ботев“. През 2014 г. там 
бе открита Класна стая „Конфуций“. 

През отчетния период в града преподаваше 
г-ца Лай Дзинтин. Нейната допълнителна 
квалификация по български език много помогна 
за разпространението на китайския език и 
култура сред най-малките граждани, като занятия 
се провеждаха в три детски градини („Славейче“, 
„Осми март“ и „Радост“). Успешно се водеше и 
обучението в I ОУ „Христо Ботев“, където часове 
по китайски език избраха да посещават общо 85 
ученици от 1. до 4. клас. 

През учебната 2022/2023 година 
преподавател там ще бъде г-н Чън Дапън, който 
също владее български език, необходимо условие 
при обучението в по-малките възрастови групи. От 
новата учебна година обучение по китайски език 
стартира и в 3 средни училища – Професионална 
гимназия по икономическа информатика 
„Джон Атанасов“, I СУ „Св. Седмочисленици“ 
и Професионална техническа гимназия „Цар 
Симеон Велики“.

Confucius Institute at UVT has been working 
together with its partner institutions in the town of 
Targovishte since 2013. The fruitful cooperation is 
realized thanks to the joint efforts and energetic 
work of the Municipality of Targovishte, the “Friends 
of China” Association, and last but not least, the 
headmaster and the whole team of “Hristo Botev” 
Primary School, where in 2014 Confucius Classroom 
was opened.

During the reported period, Miss Lai Jinting 
taught in the town. Her additional qualification in 
Bulgarian language greatly helped her spread the 
Chinese language and culture among the youngest 
students. Chinese classes were also successfully held 
in three kindergartens – “Slaveiche”, “Osmi Mart” 
and “Radost”, with the help of “Hristo Botev” Prima-
ry School Confucius Classroom, where a total of 85 
students from grade 1 to grade 4 chose to attend Chi-
nese language classes.



During the 2022/2023 academic year, the 
teacher in Targovishte is Mr. Chen Dapeng, who also 
speaks Bulgarian, an advantageous condition for 
teaching the younger children. Since the beginning 
of the new academic year, Chinese language classes 
have also started in 3 high schools – “John Atanasov” 
Professional High School of Economic Informatics, 
“Sveti Sedmochislenitsi” High School and “Tsar Sime-
on Veliki” Professional High School.

自2013年以来，大特大学孔子学院与特尔
戈维斯特市相关机构一直保持着密切合作。在特
尔戈维什特市政府、“中国之友”协会和赫里斯
托·波特夫第一小学校长及其团队强有力的共同
推动下，合作成果丰硕，该小学于 2014 年成功
开设了孔子课堂。

报告期内，赖金婷老师在特戈教学点任
教。她会讲保语的优势极大地帮助了汉语和中
国文化在该市最小市民中的传播。在赫里斯
托·波特夫第一小学孔子课堂的支持下，该市
Slaveiche、Osmi Mart和Radost三所幼儿园也成
功开设了汉语兴趣班。目前，在赫里斯托·波特
夫第一小学孔子课堂共有85名1-4年级的学生选
择了汉语兴趣课。

2022/2023学年，陈大鹏老师在该市任教，
他也会讲保加利亚语，这对教授低年龄的孩子们
非常有利。从新学年开始，约翰·阿塔纳索夫经
济信息高中、特尔戈维斯特第一高中和西美昂大
帝职业高中这三所学校也陆续开设了汉语课。
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ПОПОВО
POPOVO
波波沃市波波沃市

Вече 7 поредни години продължава плодо-
творното сътрудничество на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ с Община Попово. Общината и звено „Об-
разование“ работят усилено за обогатяването на 
мирогледа и културата на подрастващите и ценят 
предоставената възможност това да се случва и 
чрез китайския език и култура. През отчетния пе-
риод в града започна да преподава доброволката 
г-ца Гуо Син-и. През изминалата учебна година про-
дължиха да се водят занятията в детските градини 
„Здравец“ и „Лястовичка“, където на китайски език 
са записани общо около 80 деца. Бяха подновени и 
занятията в ОУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Св. Климент 
Охридски“ и Професионална гимназия по техника 
и лека промишленост (ПГТЛП). 

През новата учебна 2022/2023 година препо-
давател-доброволец в гр. Попово ще продължи да 
бъде г-ца Гуо Син-и. 

The fruitful cooperation between the Confucius 
Institute at UVT and the Municipality of Popovo has 
been going on for 7 years now. The Municipality and 
the Department of Education work hard to enrich the 
worldview and the knowledge of the students. They 
cherish the opportunity to do so with the help of the 
Chinese language and culture teacher.

During the reported period the volunteer teach-
er Miss Guo Xinyi began teaching in the town. During 
the past academic year classes continued in the kinder-

gartens “Zdravets” and “Lyastovichka”, where about 
80 children were studying Chinese. Classes were also 
resumed at “Nikola Vaptsarov” Primary School, “Sveti 
Kliment Ohridski” Primary School and Professional 
High School of Engineering and Light Industry.

In the new 2022/2023 academic year, Miss Guo 
Xinyi continues to be the volunteer teacher in Popovo.

大特大学孔子学院与波波沃市政府卓有成
效的合作已经持续了7年。该市政府和教育部门
致力于拓展学生的视野，丰富他们的知识体系。
他们非常珍惜在中文老师的帮助下让学生们不断
提高自身能力的机会。

在报告期内，国际中文教育志愿者郭欣
怡老师在波波沃市任教。上学年，Zdravets和
Lyastovichka两所幼儿园继续开设中文课，大约
有80名儿童在那里学习中文。在Nikola Vaptsa-
rov小学、Sveti Kliment Ohridski小学以及工
程与轻工业职业高中，汉语课程也已恢复。

2022/2023学年，郭欣怡老师继续在波波沃
教学点任教。



Институт „Конфуций“ във ВТУ успешно си съ-
трудничи с Шуменския университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ от самото си основаване през 
2012 г. През отчетния период за нуждите на обуче-
нието по китайски език в гр. Шумен там работеше 
г-ца Сияна Симеонова.

В началото на академичната 2022/2023 го-
дина курсовете по китайски език се посещават от 
студенти и граждани на възраст от 13 до 50 години, 
разпределени в групи спрямо възраст и ниво на 
владеене на езика. Групите са компактни и позво-
ляват индивидуален подход към обучаемите, кои-
то показват силен интерес и ентусиазъм при изуча-
ването на езика. В курса на обучение са включени 
и занятия, свързани с китайската култура. 

През новата учебна година в ШУ „Епископ 
Константин Преславски“ преподава г-ца Му Съчи. 

ШУМЕН
SHUMEN
舒门市舒门市
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The Confucius Institute at UVT has been suc-
cessfully cooperating with the “Konstantin Preslavsky” 
University of Shumen since its foundation in 2012. 
During the reported period, Miss Siyana Simeonova 
worked at Shumen for the needs of Chinese language 
classes there. 

Since the beginning of the 2022/2023 academic 
year, Chinese language classes have been attended by 
students and citizens aged 13 to 50. They are divided 
into groups according to their age and level of Chinese 
language proficiency. The groups are small which al-
lows for an individual approach to learners who show 
strong interest and enthusiasm in learning the lan-
guage. Classes related to Chinese culture are also in-
cluded in the course. 

During the new academic year, Miss Mu Siqi is 
the volunteer teacher at “Konstantin Preslavsky” Uni-
versity of Shumen.

自从2012年大特大学孔子学院成立，舒门
市康斯坦丁·普勒斯拉夫斯基大学就一直与其
保持着卓有成效的合作。在报告期间，Siyana 
Simeonova老师在舒门教学点教授中文课程。

2022-2023学年伊始，汉语课程面向13至50
岁的学生和市民开设。依据他们的年龄和语言水
平，分成不同组别开展教学。秉持因材施教的原
则，实行小班教学更适合不同学生的个性化学习
兴趣和热情。除此之外，中国文化也包含在汉语
课程的授课内容之中。

2022-2023新学年，在舒门市康斯坦丁·普
勒斯拉夫斯基大学任教的是国际中文教育志愿者
穆思祺老师。



During the reported period, Chinese language 
classes in the city of Varna were conducted in the 
“Frederic Joliot-Curie” Language School and in the 
“Charles Perrault” International French Lyceum. The 
volunteer teacher there was Miss Ma Lingyun, who 
unquestionably managed to catch and hold the stu-
dents’ interest in Chinese language and culture. Ev-
idence of this was the outstanding performance of 
the graduates from the International French Lyceum 
when they took part in the national round of the 
“Chinese Bridge” Chinese Show for Elementary and 
Primary School Students held in June 2022.

In the new academic year, the Chinese lan-
guage teacher in both schools is Ms. Huang Yan.

在报告所述期间，瓦尔纳市的弗雷德里
克·约里奥-居里语言学校和夏尔·佩罗国际法
语学校都开设了中文课。国际中文教育志愿者
马凌云老师在该教学点任教。她想方设法激发学
生们对中国语言和文化的兴趣，收到了很好的
效果。在2022年6月举行的保加利亚赛区“汉语
桥”世界小学中文秀上，法语国际学校的毕业生
表现出色，这是很好的例证。

在新的学年里，汉语教师黄燕在上述两校
任教。
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ВАРНА
VARNA

瓦尔纳市瓦尔纳市

През отчетния период занятия по китайски 
език в гр. Варна се водеха в IV Езикова гимназия 
„Фредерик Жолио-Кюри“ и в Международния 
френски лицей „Шарл Перо“. Там преподава-
тел-доброволец бе г-жа Ма Линюн, която опреде-
лено успя да хване и задържи интереса на учени-
ците към китайски език и култура. Свидетелство 
за това бе проведеното през юни 2022 г. второ 
издание на националния кръг на състезанието 
„Китайски езиков мост за ученици от началните и 
основни училища“, на което се явиха възпитаници 
на Международния френски лицей във Варна и се 
представиха отлично.

През новата учебна година обучението по 
китайски език в двете училища продължи да води 
преподавателката г-жа Хуан Йен. 



През 2022 г. обучението по китайски език бе 
временно преустановено, поради усложнената 
обстановка вследствие на епидемията от КОВИД-19. 

През новата учебна 2022/2023 година 
Институт „Конфуций“ във ВТУ изпрати г-ца Лай 
Дзинтин да работи за нуждите на обучението по 
китайски език в морския град, където занятия 
по китайски език ще се водят отново в четири 
образователни институции: ОУ „Любен Каравелов, 
ОУ„Александър Георгиев-Коджакафалията“, СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ и Бизнес инкубатора.

In 2022, Chinese language classes were tempo-
rarily suspended due to the complicated COVID-19 sit-
uation. 

In the new 2022/2023 academic year, the 
Confucius Institute at UVT sent Miss Lai Jinting to 
work for the needs of Chinese language education 
in the seaside city. Chinese language classes will be 
conducted again in four educational institutions 
– “Lyuben Karavelov” Primary school, “Alexander 
Georgiev-Kodzhakafaliyata” Primary School, “St. Cyril 
and St. Methodius” High School and the Business In-
cubator.
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БУРГАС
BURGAS
布尔加斯市布尔加斯市

2022年，因新冠疫情形势复杂，布尔加斯
市的汉语教学一度暂停。2022-2023学年，大特
大学孔子学院派遣国际中文教育志愿者赖金婷老
师在这座海滨城市任教，以满足该市的中文教育
需求。汉语课程重新在4所学校开设，它们分别
是柳本·卡拉韦罗夫小学、亚历山大·格尔奥季
耶夫-可扎卡法利亚塔小学、圣基里尔和圣麦托
迪中学和布尔加斯企业孵化中心。



Успешното сътрудничество между 
Институт „Конфуций“ към ВТУ, Община Сливен 
и Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ 
продължава вече 7 години. През отчетния 
период доброволец там бе г-ца Ли Жуей, която 
преподаваше на ученици от 8. до 10. клас и 
водеше онлайн курс за възрастни. 

Преподавателката-доброволка, изпратена 
да работи там през учебната 2022/2023 год., е г-ца 
Лиу Чиен. Със съдействието на ръководството на 
ХГ „Дамян Дамянов“ са организирани две езикови 
групи от ученици от 8. и 9. клас, както и курс по 
китайски език за граждани, който се провежда два 
пъти седмично в онлайн платформа за обучение.

Г-ца Лиу организира занятията си според 
нуждите на учениците. В преподаването използва 
учебниците  за  HSK 1 и HSK 3, които адаптира 
спрямо възможностите на обучаемите. Часовете 
са с по-голяма практическа насоченост, като се 
набляга на говоренето, слушането и четенето. 
В курса на обучение са включени и занятия за 
запознаване с китайската култура, по време 
на които се разглеждат снимки, интересни 
видеоклипове и др. С цел учениците да се 
доближат още повече до китайската култура, 
започнаха да се провеждат и часове за усвояване 
на традиционни китайски занаяти, като изрязване 
на хартия, плетене на китайски възли и др.

The successful cooperation between the Con-
fucius Institute at UVT and the local Government 
of Sliven and “Damyan Damyanov” High School has 
been going on for seven years. The volunteer teacher 
in this town during the reported period was Miss Li 
Rui, who taught students from grade 8 to grade 10 as 
well as online course for adults.

The volunteer teacher in the 2022/2023 acade-
mic year is Miss Liu Qian. With the support of the 
management of the “Damyan Damyanov” High 
School, two classes were held, consisting of students 
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СЛИВЕН
SLIVEN
斯利文斯利文

from grade 8 and grade 9. Twice a week Chinese lan-
guage online classes are also held for citizens. 

Miss Liu organizes her classes according to the 
needs of the students. She uses the textbooks for 
HSK 1 and HSK 3, which she adapts to the students’ 
abilities. The lessons are more practical, with em-
phasis on speaking, listening and reading. Through 
photos and video clips the students get acquainted 
more closely with the Chinese culture. There are also 
classes for learning traditional Chinese crafts, such as 
paper cutting, Chinese knot weaving, etc.

大特大学孔子学院与斯利文市政府和达米
扬·达米扬诺夫人文高中的成功合作已持续7
年。报告所述期间，在该教学点任教的是国际中
文教育志愿者李睿老师。她教授的是8-10年级学
生，同时还为当地市民开设了线上成人课。

2022/2023学年，在斯利文市开展中文教学
活动的是志愿者刘倩老师。在校领导的鼎力支持
下，人文高中面向八年级和九年级学生开设了两
个平行班。同时依托网络平台，教学点还面向该
市成年人开设了每周两次的线上汉语课。

刘倩老师遵照因材施教的原则，根据学
生的需求特点，适度采用《HSK标准课程1》和
《HSK标准课程3》，将授课重点放在口语、听力
以及阅读方面，使课程更具实用性。在课堂上通
过视频和照片展示，让学生们更贴切地理解中华
文化。此外，刘老师还开设了中国传统手工课，
教学生如何剪纸、编中国结等。



In the new 2022/2023 academic year, the Chi-
nese language classes started successfully at “St. 
Cyril and St. Methodius” Primary School, Private 
English Language High School and “Hans Christian 
Andersen” Kindergarten. There is also a Chinese lan-
guage class for adults. Miss Wang selects the teach-
ing materials and textbooks in accordance with the 
age of the students. For kindergarten children, in 
addition to “Easy Steps to Chinese for Kids”, she 
uses flashcards, children's songs, various games for 
different tasks. When teaching the older students, 
she uses textbooks from the Contemporary Chinese 
and HSK 1 series.

切罗佩奇市开设中文课已有5年的历史。从
2020年起，国际中文教育志愿者王秋纳老师在该
教学点任教。报告期间，王老师在圣基里尔和圣
麦托迪小学教授1-5年级学生。

2022-2023新学年，在圣基里尔和圣麦托迪
小学、私立英语高中以及安徒生幼儿园都顺利开
设了中文课。同时该教学点还开设了一个成人
班。王老师根据学生的不同年龄选择不同的教
材。幼儿园和小学生选用的是《儿童轻松汉语入
门》。此外，她还准备了识字卡片、儿歌、游戏
以及扮演小动物用的面具等，以调动孩子们的学
习积极性。成人班的教材是《当代中文》还有
《HSK1》。
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За пета поредна година гражданите на 
Община Челопеч имат възможността да изучават 
китайски език. Преподавателка там от 2020 г. е 
г-ца Уан Чиуна. През отчетния период г-ца Уан 
преподаваше на ученици от 1. до 5. клас в ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“. 

През новата учебна 2022/2023 година 
обучението по китайски език успешно започна 
да се осъществява освен в ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, в Профилираната гимназия за 
чуждоезиково обучение и в Детска градина 
„Ханс Кристиян Андерсен“. Провежда се и курс 
по китайски език за възрастни. Г-ца Уан подбира 
учебния материал и учебните пособия спрямо 
възрастта на обучаемите. За децата от детската 
градина освен “Easy Steps to Chinese for Kids”, тя 
използва флашкарти, тематични детски песни, 
различни игри и задачи. При обучението на 
по-големите възрастови групи тя си служи с 
учебниците от серията “Contemporary Chinese” и 
“HSK 1”.

For five years, the citizens of Chelopech Mu-
nicipality have the opportunity to study Chinese 
language. Since 2020 the teacher there is Miss 
Wang Qiuna. During the reported period, Miss 
Wang taught students from grade 1 to grade 5 at 
“St. Cyril and St. Methodius” Primary School. 

ЧЕЛОПЕЧ
CHELOPECH
切洛佩奇切洛佩奇



От новата учебна 2022/2023 стартира 
обучение по китайски език и в Частно основно 
иновативно училище „Светлина“ и Частна детска 
градина „Светлина“ в гр. София. Преподавател 
там е бъде г-ца Уан Чиуна.

From the new 2022/2023 academic year, Chi-
nese language classes has also started at “Svetlina” 
Private Innovative Primary School and the “Svetlina” 
Private Kindergarten in the city of Sofia. The teacher 
there is Miss Wang Qiuna.

2022-2023学年，大特大学孔子学院在索非
亚市Svetlina私立创新小学和Svetlina私立幼儿
园里也开设了中文课，国际中文教育志愿者王秋
纳同时担任该教学点的汉语教师。

СОФИЯ
SOFIA

索非亚市索非亚市

КАЗАНЛЪК
KAZANLAK
卡赞勒克卡赞勒克
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Доброволец през отчетния период учебна 
година в в СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък беше 
г-ца Джан Мяо. Тя преподаваше на 4 групи ученици 
от 1. до 8. клас. За съжаление, през новата учебна 
2022/2023 година обучението по китайски език в гр. 
Казанлък беше прекъснато. Надяваме се вбъдеще 
сътрундичеството да бъде подновено.

During the reported period, Miss Zhang Miao 
was the volunteer teacher at “Exarch Antim I” High 
School in Kazanlak. She taught 4 groups of students 
from grade 1 to grade 8. Unfortunately, in the new 
2022/2023 academic year, Chinese language classes 
in the town of Kazanlak were interrupted. We hope 
that the cooperation will be renewed in the future.

在报告所述期间，国际中文教育志愿者张
苗老师在卡赞勒克市安提姆中学任教。该教学点
开设了4个汉语班，学生来自1-8年级。遗憾的
是，2022/2023学年，卡赞勒克市暂停了中文教
学，我们衷心希望今后能继续开展合作。



СВИЩОВ
SVISHTOV
斯维什托夫斯维什托夫

ТУТРАКАН
TUTRAKAN
图特拉坎图特拉坎
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Feng, was late for her post. This caused the Chinese 
language classes to be postponed for the autumn se-
mester of the 2021/2022 academic year. The classes 
at “D. A. Tsenov” Academy of Economics were visited 
by bachelor's and master's degree students, doctor-
al students, employees and citizens of Svishtov. Miss 
Wu Feng taught 2 groups of students – beginner stu-
dents and advanced students. She also had prepara-
tion classes for the HSK exam.

From the new 2022/2023 academic year, no 
Chinese language classes will be held at the “D. A. 
Tsenov Academy” of Economics. Some of the more 
advanced students have enrolled in the online cours-
es for adults offered by the Confucius Institute at 
UVT.

自2017年来，斯维什托夫市D. A. Tsenov经
济学院一直是大特大学孔子学院的合作伙伴。由
于不可控因素，国际中文教育志愿者吴枫老师迟
迟未能到岗，因此2021/2022学年秋季学期该教
学点的中文课程被迫延后。斯维什托夫市学习汉
语的学生主要为本科生、硕士生、博士生以及该
市的一些雇员和市民。吴枫老师一共开设了3个
班级的汉语课：初级班、高级班和HSK备考班。

从2022/2023学年开始，斯维什托夫市D. A. 
Tsenov经济学院将不再开设中文课程。一些高级
汉语课程的学生已经报名参加了大特大学孔子学
院开设的成人网课。

стартира в четири образователни институции: две 
средни училища (СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Христо 
Ботев“) и две детски градини (ДГ „Патиланчо“ 
и ДГ „Полет“). Организирани са и два курса за 
граждани. От това си личи ентусиазма на местните 
хора за изучаването на китайски и значението, 
което отдават на приятелството между Китай и 
България. Тутракан е град със силна културна 
атмосфера, а учебната зала за преподаване на 
китайски е разположена в местния учебен център, 
който притежава голям артистичен дух. В момента 
обучение по китайски език се осъществява в 9 
езикови групи с голям брой ученици и учебната 
дейност протича нормално.

The partnership between the Confucius Insti-
tute at UVT and the Municipality of Tutrakan began 
in September 2022. Classes have officially started at 

Стопанската академия „Д. А. Ценов“. в гр. 
Свищов е партньор на Институт  „Конфуций“ във 
ВТУ от 2017 г. През отчетния период, поради 
по-късното пристигане на преподавателката-
доброволка г-ца У Фън, по независещи от 
нея обстоятелства, обучението по китайски 
бе отложено за летния семестър на учебната 
2021/2022 г. Курсовете в СА „Д.А.Ценов“ 
се посещават от студенти в бакалавърска и 
магистърска степен,  докторанти, служители и 
граждани на Свищов. Г-ца У Фън преподаваше 
на 2 групи обучаеми – начинаещи и напреднали, 
както и провеждаше подготовка за изпита HSK. 

От новата учебна 2022/2023 г. няма да 
се провеждат курсове по китайски език в СА 
„Д.А.Ценов“. Част от по-напредналите обучаеми 
се записаха на онлайн курсовете за възрастни, 
които предлага Институт „Конфуций“ във ВТУ.

The “D. A. Tsenov” Academy of Economics in 
the town of Svishtov has been a partner of the Confu-
cius Institute at UVT since 2017. Due to circumstanc-
es out of her control, the volunteer teacher, Miss Wu 

Партньорството на Институт „Конфуций във 
ВТУ с Община Тутракан започна през септември 
2022 г., а учебната дейност стартира официално 
в началото на месец октомври. В момента 
преподавател-доброволец в гр. Тутракан е г-ца 
Ян Дзъфан.  Градът  е с неповторимо  географско 
местоположение, намира се в североизточния 
край на България в непосредствена близост до река 
Дунав, на границата с Румъния. Местната управа 
и учителският състав отдават голямо значение на 
обучението по китайски език и оказват значителна 
подкрепа и помощ за разпространението му.

В началото на 2022/2023 учебна година 
обучението по китайски език в гр. Тутракан 



the beginning of October. Miss Yang Zifan is currently 
teaching in Tutrakan. The town has unique geographi-
cal location at the northeastern part of Bulgaria. Tutra-
kan is adjacent to the Danube River, which serves as 
the border with Romania. The local government and 
teaching staff attach great importance to Chinese lan-
guage education and provide considerable support 
and help spreading the Chinese language and culture.

At the beginning of the 2022/2023 academic 
year, Chinese language classes have started at two 
schools (“Yordan Yovkov” Primary School and “Hristo 
Botev” Primary School) and two kindergartens (“Pa-
tilancho” and “Polet”). Two courses for citizens have 
also been organized. This shows the enthusiasm of 
the local people for learning Chinese and the impor-
tance they attach to the friendship between China 
and Bulgaria.

Tutrakan is a town with a strong cultural atmos-
phere and the Chinese teaching classroom is locat-
ed at local Teaching Center, which has a great artistic 
spirit. Currently, Chinese language training is carried 
out in 9 language groups with a large number of stu-
dents, and the learning activity is proceeding normal-
ly.

大特大学孔子学院与图特拉坎市的合作始于
2022年9月，10月初汉语课程在该教学点正式开
班。目前国际中文教育志愿者杨子帆老师在图特
拉坎教学点任教。该市地理位置独特，位于保加
利亚东北，滨临多瑙河，与罗马尼亚隔河相望。
当地政府及教育官员对中文教育十分重视，为教
学点的建设提供了大力支持和帮助。

2022/2023新学年伊始，约尔旦·约夫科夫
中学、赫里斯托·波特夫中学以及帕提兰科幼儿
园、波勒特幼儿园分别开始了汉语教学。该教学
点同时还开设了两个成人班。由此可见当地民众
对汉语学习的热情及对中保两国友谊的重视。

图特拉坎有着厚重的文化氛围，中文课堂恰
恰设立于当地艺术气息浓厚的学习中心。目前教
学点开设了9个汉语教学班，学员数量众多，各
项活动进展顺利。
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През отчетната година ръководството на Про-
филирана гимназия „Васил Левски“ и представите-
ли на бизнеса от гр. Исперих се свързаха с Институт 
„Конфуций“ във ВТУ, за да предложат сътрудничест-
во в областта на образованието. Профилираната 
гимназия в гр. Исперих е част от голям проект, който 
цели в следващите години училището да е с напълно 
подновена и иновативна материална база, да е едно 
от най-престижните в областта и да се превърне в 
четвъртото в страната, което предлага профил с изу-
чаване на източни езици и култури.

По линия на Институт „Конфуций“ във ВТУ от 
началото на учебната 2022/2023 год. там започнаха 
работа г-н Милчо Иванов, бакалавър в специалност 
„Приложна лингвистика“ във Великотърновския 
университет, завършил магистратура и специализа-
ция в Китай, и неговата съпруга г-жа Уан Лин, която е 
доброволец към Института. Те преподават китайски 
език на учениците в паралелка с профил „Природни 
науки – биология и химия“. Една от целите е бъде-
щите специалисти в областта на медицината да имат 
възможност да специализират и в Китай. Часовете по 
китайски език са част от задължителното обучение и 
се провеждат интензивно, по 12 учебни часа седмич-
но. Учебниците и материалите за курса на обучение 
са осигурени от Институт „Конфуций“ във ВТУ. Тази 
година паралелката се състои от 26 ученици. Освен 
задължителната езикова подготовка, учениците 
имат часове, насочени към културата и историята на 
Китай, където двамата преподаватели им разказват 

истории за Китай, запознават ги с някои традиции, 
показват им типични за китайската култура занаяти и 
изкуства. На такъв курс са се записали и 14 ученици 
от гимназията, които са с друг профил. 

Поради големия интерес към китайския език и 
култура Община Исперих организира езикови курсо-
ве в ОУ „Христо Ботев“, където 31 ученици посещават 
часовете, както и в две детски градини – „Слънце“ и 
„Мечо Пух“, където на китайски са записани общо 74 
деца.

During the reported period, the management 
of the “Vasil Levski” High School and business 
representatives from the town of Isperih, contacted 
the Confucius Institute at UVT, negotiaing cooperation 
in the field of education. The “Vasil Levski” High 
School in the town of Isperih is part of a large project. 
This project aims for the “Vasil Levski” High School to 
be completely renewed. This will turn it into one of 
the most prestigious schools in the district, making it 
the fourth high school in the country where Eastern 
languages and cultures are studied as part of the 
compulsory curriculum.

During the 2022/2023 academic year, Chinese 
language teachers there is Mr. Milcho Ivanov and 
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ИСПЕРИХ
ISPERIH
伊斯伯里赫伊斯伯里赫



之成为保加利亚第四所将东方语言和文化设为必
修课程的中学。

2022/2023学年，在伊斯伯里赫教学点任教
的汉语教师是Milcho Ivanov和王琳。Milcho 
Ivanov曾就读于大特尔诺沃大学，获得应用语言
学学士学位。后来他在中国完成了硕士学位，并

在那里遇到了他的妻子王琳。王琳目前是大特大
学孔子学院聘用的汉语教师。

Milcho Ivanov和王琳老师教学的对象是生
物和化学专业的学生，培养目标之一是让这些未
来医学领域的专家有机会去中国深造。汉语课程
作为必修课课时量大，每周12课时。课本和教学
材料由大特大学孔子学院提供。今年学习汉语的
学生有26人，除了必修的语言课外，还为他们开
设了重点介绍中国文化和历史的课程。两位老师
给学生讲中国故事，让他们体验中华传统文化，
并向他们展示具有代表性的中国文化手工艺品。
另有来自不同班级的14名学生也报名参加了文化
课。

由于学生们对中国语言和文化有着浓厚兴
趣，伊斯佩里赫市政府同时在赫里斯托·波特夫
小学组织开设了汉语课，共有31名学生。还有
Slantse和Mecho Pooh两所幼儿园也开设了汉语
课程，共有74名儿童在学习汉语。

his wife Mrs. Wang Lin. Milcho Ivanov obtained his 
bachelor’s degree in “Applied Linguistics” at UVT. 
Later he completed his master’s degree in China, 
where he met his wife Wang Lin, who is now a 
volunteer teacher at Confucius Institute at UVT.

They teach Chinese to the students in the 
Biology and Chemistry class. One of the goals is for 
the future specialists in the medical field to have the 
opportunity to further their study in China. Chinese 
language classes are part of compulsory education 
and the language is studied intensively (12 hours per 
week). The textbooks and materials for the Chinese 
language classes are provided by the Confucius 
Institute at UVT. This year the class consists of 26 
students. In addition to the mandatory language 
training, the students have classes focused on the 
culture and history of China. The two teachers tell 
them stories about China, expose them to some of 
the traditions, and show them crafts and arts typical 
of Chinese culture. 14 students from different classes 
have also enrolled in such course.

Because of the great interest in the Chinese 
language and culture, the Municipality of Isperih 
organized language courses in the “Hristo Botev” 
Primary School, where 31 students attend the 
classes. Chinese language courses are also held 
in two kindergartens (“Slantse” and “Winnie the 
Pooh”), where a total of 74 children are studying 
Chinese language.
 

在报告所述期间，瓦西尔·列夫斯基中学
管理层和伊斯伯里赫市商务代表联系大特大学孔
子学院，就教育方面的合作事宜进行了商谈。瓦
西尔·列夫斯基中学建设项目是伊斯伯里赫市的
一个重大项目。项目旨在对该校校舍进行全面翻
新，最终把它建成区域内最负盛名的学校，并使
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ПОСЕЩЕНИЯПОСЕЩЕНИЯ
VISITSVISITS
接待来访接待来访

На 1 февруари 2022 г. екип на предаването 
„България в 60 минути“ по БНТ гостува в Институт 
„Конфуций“ във ВТУ по повод отбелязването 
на Китайската нова година. Репортерите  
интервюираха чуждестранните преподаватели 
по китайски език г-жа Хуан Йен, г-ца Су Чан и г-н 
Чън Дапън, които разказаха малко за себе си, а в 
пряко включване директорът от българска страна 
доц. д-р Искра Мандова и екипът на Института 
представиха част от традициите, свързани с 
честването на празника.

On February 1, 2022, a team of the program 
“Bulgaria in 60 minutes” on BNT visited the Confucius 
Institute at UVT on the occasion of the celebration of 
the Chinese New Year. The reporters conducted in-
terviews with the Chinese language teachers – Ms. 
Huang Yan, Ms. Su Chang and Mr. Chen Dapeng, who 
introduced themselves, and together with the Bul-
garian Director – Assoc. Prof. Dr. Iskra Mandova and 
the CI team in live broadcast, presented some of the 
traditions related to the celebration of the holiday.

2022年2月1日，在庆祝中国新年之际，保加
利亚国家电视台《保加利亚60分钟》节目组来到
大特尔诺沃大学孔子学院。记者们采访了中国公
派教师黄燕、苏畅和陈大鹏。他们介绍了自己的
一些基本情况，并且同保方院长、副教授伊丝克
拉·曼多娃博士以及孔院的团队一起，通过电视
直播介绍了庆祝中国新年的相关传统。

ГОСТУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (БНТ)
VISIT OF THE BULGARIAN NATIONAL TELEVISION (BNT)
保加利亚国家电视台《保加利亚60分钟》电视直播节目组来访保加利亚国家电视台《保加利亚60分钟》电视直播节目组来访
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На 26 май 2022 г. в Институт „Конфуций“ 
във ВТУ гостува г-н Ю Ян, ръководител на клона 
за Централна и Източна Европа на китайския 
ежедневник „Женмин Жъбао“. Репортерът 
проведе срещи и интервюта със студенти и 
преподаватели по китайски език. Той направи 
задълбочено проучване на обучението по 
китайски език във Великотърновския университет 
и в Институт „Конфуций“ и на условията на 
преподаване/учене и живот на преподавателите 
и студентите. 

On May 26, 2022, Mr. Yu Yang, Head of the 
Central and Eastern European Branch of China Dai-
ly (Renmin Ribao), visited the Confucius Institute at 
UVT. The reporter held meetings and interviews with 
Chinese language teachers and students. He carefully 
learned about and recorded the Chinese teaching at 
University of Veliko Tarnovo and the Confucius Insti-
tute, as well as the teaching / learning and living con-
ditions of the teachers and students.

2022年5月26日，《人民日报》社中东欧记
者站站长于洋先生到访大特尔诺沃大学孔子学
院，与孔院教师和学生举行了座谈，并对他们进
行了采访。于站长仔细地了解了大特尔诺沃大
学、大特大学孔子学院的中文教学及师生们的学
习和生活情况，并做了认真的记录。

РЕПОРТЕР НА КИТАЙСКИЯ ЕЖЕДНЕВНИК „ЖЕНМИН ЖЪБАО“ 
REPORTER OF CHINA DAILY (RENMIN RIBAO)

《人民日报》记者专访《人民日报》记者专访
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На 29 юни 2022 г. в Институт „Конфуций“ 
във ВТУ за пръв път гостуваха деца от частната 
занималня „Мечо Пух“ в гр. В.Търново. Преди 
посещението си в Института децата са имали 
занимания, свързани с китайската кухня, като част 
от извънкласна лятна развлекателна програма. 
Темата за Китай и традициите в китайската култура 
продължи и в Института, където екипът им разказа 
легендата за 12-те животни от китайския зодиак и 
ги запозна с някои традиционни китайски занаяти. 
На тръгване децата получиха подаръци за спомен 
и за бъдещи занимания, свързани с китайската 
култура. 

On June 29, 2022, the Confucius Institute at 
UVT was visited for the first time by children from 
“Winnie the Pooh” private kindergarten in the town 
of Veliko Tarnovo. Prior to their visit to the Institute, 
the children had activities related to Chinese cuisine 

as part of an extracurricular summer program. The 
theme of China and traditions in Chinese culture con-
tinued at the Institute, where the lecturers told them 
the legend about the 12 animals in the Chinese zodi-
ac and introduced some traditional Chinese crafts as 
well. On leaving, the children received gifts as sou-
venirs.

2022年6月29日，大特尔诺沃市“小熊维
尼”私立幼儿园的孩子们首次参观大特尔诺沃大
学孔子学院。在此之前，小朋友们参加了与中国
美食有关的活动，这是他们暑期课外活动的一部
分。孔院为小朋友们举办了以中国和中国传统文
化为主题的讲座，老师们讲述了中国十二生肖的
传说，并向孩子们介绍了一些中国传统工艺。活
动结束时，小朋友们收到了与中国文化有关的纪
念品。

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ ЧАСТНА ЗАНИМАЛНЯ „МЕЧО ПУХ“ 
VISIT OF CHILDREN FROM “WINNIE THE POOH” 
PRIVATE KINDERGARTEN
“小熊维尼”私立幼儿园小朋友参观大特尔诺沃大学孔子学院“小熊维尼”私立幼儿园小朋友参观大特尔诺沃大学孔子学院
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ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА КИТАИСТИКА И ИЗТОКОЗНАНИЕ“

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCЕ “CURRENT ISSUES IN SECOND INTERNATIONAL CONFERENCЕ “CURRENT ISSUES IN 
CONTEMPORARY CHINESE AND ORIENTAL STUDIES”CONTEMPORARY CHINESE AND ORIENTAL STUDIES”

На 19 и 20 ноември 2021 г. катедра 
„Китаистика“ към Факултета по класически и 
нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ 
организира Втора международна научна 
конференция „Актуални проблеми в съвременната 
китаистика и изтокознание“, посветена на 
30-годишнината от създаването на специалност 
„Китаистика“. Доц. д-р Искра Мандова се 
представи с доклад на тема: „Развитие и актуално 
състояние на китаистиката във Великотърновския 
университет“, в съавторство с доц. д-р Полина 
Цончева. 

On November 19 and 20, 2021, the Chinese 
Studies Department at the Faculty of Classical and 
Modern Philology of Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”organized the Second International Confer-
encе “Current Issues in Contemporary Chinese and 
Oriental Studies” that marked the 30th anniversary 
of the Chinese Studies Program at Sofia University 
“St. Kliment Ohridski”. Assoc. Prof. Dr. Iskra Mand-
ova presented a report on the topic: “Development 
and Current State of Chinese Studies at Veliko Tar-

novo University”, together with Assoc. Prof. Polina 
Tsoncheva.

2021年11月19日至20日，索非亚“圣克里门
特·奥赫里斯基”大学古典与现代语言学院中国
研究系举办第二届“当代中国和东方研究面临的
问题”国际会议，标志着索非亚大学中国研究已
历时 30 周年。大特大学副教授伊丝克拉·曼多
娃博士和波丽娜.从切娃副教授一起作了题为“
大特尔诺沃大学中国研究的发展与现状”的报
告。

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ В КИТАЙ
ONLINE CONFERENCE IN CHINA

На 13 декември 2021 г. директорът на Ин-
ститут „Конфуций“ доц. д-р Искра Мандова взе 
участие в конференция относно обучението по 
китайски език в европейските университети, ор-
ганизирана от Центъра за езиково обучение и съ-
трудничество и Пекинския университет за езици 
и култура, на която беше представено като пости-
жение съставянето на програмите по китайски 
език за средните училища в България.

On 13th of December 2021, the Director of the 
Confucius Institute at UVT, Assoc. Prof. Iskra Mando-
va, took part in an online conference on Chinese lan-
guage teaching in European universities, organized 
by the Center for Language Education and Coopera-
tion and Beijing Language and Culture University, in 
which Chinese language curriculum for high schools 
in Bulgaria was presented as an achievement.

 
2021年12月13日，大特大学孔子学院保

方院长副教授伊丝克拉·曼多娃博士参加了由
中外语言交流合作中心与北京语言大学共同举
办的欧洲高校汉语教学在线会议，作为一项重
要成果，会上对《保加利亚中学生汉语课程大
纲》进行了推介。

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИУЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
PARTICIPATION IN CONFERENCES AND SEMINARSPARTICIPATION IN CONFERENCES AND SEMINARS

出席会议及研讨会出席会议及研讨会
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През отчетния период г-ца Лечева взе участие 
в Първия международен научен форум, посветен 
на тайчи, който се проведе на 4 и 5 декември 
2021 г. по случай годишнина от обявяването на 
тадзицюен за част от нематериалното световно 
културно наследство на ЮНЕСКО. Събитието 
бе организирано от Световната научна тайчи 
федерация, Университетът в Илинойс-Шампейн 
(САЩ) и Свободния университет в Ханджоу, 
който бе и домакин. Сред официалните гости 
на форума бяха членове на Международния 
олимпийски комитет, декани и представители на 
академичната общност от международни колежи 
и университети, пет китайски гросмайстори по 
бойни изкуства, наследници на тайчи от различни 
стилове, и световни шампиони по тайчи. Лектори 
и гости на мероприятието  бяха представители 
на 32 известни университета в 20 страни и 
региони, като Китай, Съединените щати, Канада, 
Мексико, Бразилия, Аржентина, Обединеното 
кралство, Франция, Германия, Белгия, България, 
Япония, Австралия, Нова Зеландия, Чили, 
Сингапур, Малайзия, Хонконг, Макао и Тайван 
и др. С участието на близо сто експерти, учени 
и наследници на нематериалното културно 
наследство на тайчи, това е голямо събитие в 
областта на международните изследвания за 
тайчи. Борислава Лечева изнесе доклад на тема 
„Тайчи в България – развитие и перспективи“.

During the reported period, Miss Borislava 
Lecheva took part in the First International Scientif-
ic Forum dedicated to Taiji. The forum was held on 
December 4 and 5, 2021. The occasion was the anni-
versary of the declaration of Taijiquan as part of UN-
ESCO’s Intangible World Cultural Heritage.The event 
was organized by the World Taiji Scientific Federa-
tion, the University of Illinois, Champaign (USA) and 
the Hangzhou Normal University and it was hosted 
by the Hangzhou Normal University.Among the offi-
cial guests at the forum were members of the Inter-
national Olympic Committee, deans and representa-

tives of the academic community from international 
colleges and universities, five Chinese martial arts 
grandmasters, Taiji heirs of various styles, and Taiji 
world champions. Speakers and guests at the event 
were representatives of 32 famous universities in 
20 countries and regions, such as China, the United 
States, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, the United 
Kingdom, France, Germany, Belgium, Bulgaria, Japan, 
Australia, New Zealand, Chile, Singapore, Malaysia, 
Hong Kong, Macau, Taiwan etc. It was a major event 
in the field of international Taiji research and nearly 
one hundred experts, scholars and inheritors of the 
intangible cultural heritage of Taiji took part in it. Bo-
rislava Lecheva presented a report on “Taiji in Bulgar-
ia – development and prospects”.

在报告所述期间，莱切娃老师参加了第一届
太极国际科学论坛。该论坛于2021年12月4日至5
日举行，正值太极拳被联合国教科文组织列为世
界非物质文化遗产的周年纪念。本次活动由世界
太极科学联合会、美国伊利诺伊大学香槟分校和
杭州师范大学联合主办，杭州师范大学承办。出
席论坛的嘉宾有国际奥委会委员、部分国际高校
的院长及学术界代表、五位中国武术大师、各式
太极拳传人、太极拳世界冠军。主旨发言人及嘉
宾来自中国、美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿
根廷、英国、法国、德国、比利时、保加利亚、
日本、澳大利亚、新西兰、智利、新加坡、马来
西亚、香港、澳门、台湾等20个国家和地区的32
所著名大学。这是国际太极研究领域的重大活
动，近百名专家学者与太极非物质文化遗产传承
人参加了此次盛会。莱切娃老师在论坛上做了
“太极在保加利亚——发展及前景”的报告。

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТАЙЧИ
FIRST INTERNATIONAL TAIJI SCIENCE ONLINE FORUM  
第一届太极国际科学论坛第一届太极国际科学论坛
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЙОГАТА
WORLD YOGA DAY

世界瑜伽日世界瑜伽日

По традиция Борислава Лечева – инструктор 
по китайски бойни изкуства към ИК бе поканена 
да се включи в отбелязването на Световния ден 
на йогата, ежегодно организиран от местната 
доброволческа организация TarnovoRuns. Тази 
година събитието се състоя на 21 юни 2022 г. на 
стадион „Ивайло“. Наред с две практики по йога се 
проведе и открит урок по цигун, в който участваха 
над 70 души-ентусиасти.

As usual, Borislava Lecheva, an instructor of 
Chinese martial arts at the CI, was invited to parti- 
cipate in the celebration of World Yoga Day, annually 

organized by the local volunteer organization Tarno-
voRuns. This year the event took place on June 21, 
2022 at “Ivaylo” Stadium. Along with the two yoga 
practices, an open Qigong lesson was held, in which 
more than 70 enthusiasts took part.

像以往一样，今年大特尔诺沃大学孔子学
院的中国武术教师鲍丽丝拉娃·勒切娃受邀参
加了由当地志愿者组织TarnovoRuns主办的年度
世界瑜伽日庆祝活动。6月21日，庆祝活动在“
伊威洛”体育场举行。活动中进行两次瑜伽演
示，还开展了气功公开课，共有70余名爱好者
参加。
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ОБУЧЕНИЕ 

1. Янтра Днес (live) – 20.01.2022 г. Николай Венков
Обучение по китайки език като втори чужд предлагат в СУ „Вела Благоева“
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/obutchenie-po-kitayski-ezik-kato-vtori-tchuzhd-predlagat-v-su-vvela-blagoevav.html

2.  „Борба“ БГ – областен всекидневник (електронно издание) – 19.01.2022 г. Михаил Михалев
Обучение по китайски език започва в СУ „Вела Благоева“ от новата учебна година 
https://www.borbabg.com/2022/01/19/obuchenie-po-kitayski-ezik-zapochva-v-su-vela-blagoeva-ot-novata-uchebna-godina/

3. „Борба“ БГ – областен всекидневник (електронно издание) – 04.02.2022 г. Михаил Михалев
Велико Търново и китайският град Сиан се свързаха с фотоизложба
https://www.borbabg.com/2022/02/04/veliko-trnovo-i-kitayskiyat-grad-sian-se-svrzaha-s-fotoizlozhba/

ОНЛАЙН ЛАГЕР ЗА КУЛТУРЕН ОБМЕН
4. Общинско Радио Велико Търново – 27.01.2022 г.

Институт „Конфуций“ ще е домакин на онлайн лагер за културен обмен между ЕС и Китай 
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B-
0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/

5. Янтра Днес (live) – 31.01.2022 г. Николай Венков
Институт „Конфуций“ ще е домакин на онлайн лагер за културен обмен между ЕС и Китай 
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/institut-vkonfutsiyv-shte-e-domakin-na-onlayn-lager-za-kulturen-obmen-mezhdu-es-i-
kitay.html

6. 汉语桥“服饰之美 东西各韵”线上团组顺利收官
Original 国际教育管理处 BLCUCI 2022-03-05 17:22
https://mp.weixin.qq.com/s/LHgVjefMe2ahrioTAMUmzQ?fbclid=IwAR1Iqwe3B29yfR8Nq-m7OFpC8ZIwOnSTb_uwpodsM-
IBvkUDSF4Slz3GD3M

КИТАЙСКА НОВА ГОДИНА

7. БНТ – България в 60 минути – 01.02.2022 г.
Започва годината на черния воден тигър по китайския календар
https://bnt.bg/news/zapochva-godinata-na-cherniya-voden-tigar-po-kitaiskiya-kalendar-v313023-302758news.html

8. „Борба“ – областен всекидневник (електронно издание) – 15.03.2022 г. Михаил Михалев
Атрактивни курсове по китайски, медитация, тай чи, кунгфу за деца организират в Институт „Конфуций“
https://www.borbabg.com/2022/03/15/atraktivni-kursove-po-kitayski-meditatsiya-tay-chi-i-kungfu-za-detsa-organizirat-v-
institut-konfutsiy/?fbclid=IwAR1J5ySgWY7wlB1ibTj1Y8a0VxSJadFzwajgVmZniKMZ2L8B63dlNIGgd1g

ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРИ В КОВИД ОТДЕЛЕНИЯТА

9. „24 часа“ – 21.02.2022 г.
30 карикатури от Китай и България усмихват в КОВИД отделения в Горна Оряховица 
https://www.24chasa.bg/region/article/10934721

10. ТРУД – News – 21.02.2022 г. Веселина Ангелова
30 карикатури от китайски и български художници украсиха COVID-отделенията на горнооряховската болница
30 карикатури от китайски и български художници украсиха COVID-отделенията на горнооряховската болница - Труд (trud.
bg)

11. DARIK Велико Търново – 21.02.2022 г. 
30 карикатури от китайски и български художници бяха монтирани в Ковид отделенията на МБАЛ „Свети Иван Рилски“
https://darik.bg/30-karikaturi-ot-kitaiski-i-balgarski-hudoznici-baha-montirani-v-kovid-otdeleniata-na-mbal-sveti-ivan-rilski-

12. RegNews.Net – 21.02.2022 г.
Поставиха карикатури от китайски и български художници в COVID отделенията на Болницата в Горна Оряховица
https://www.regnews.net/news/16454575816032/postaviha-karikaturi-ot-kitayski-i-balgarski-hudozhnitsi-v-covid-otdeleniyata-
na-bolnitsata-v-gorna-oryahovitsa

13. TIMES.bg – информационна агенция Ана Минева 21.02.2022 г.
Карикатури от китайски и български художници монтираха в ковид отделенията на горнооряховската болница
https://times.bg/news/view/65122/karikaturi-ot-kitajski-i-balgarski-hudozhniczi-montiraha-v-kovid-otdeleniyata-na-
gornooryahovskata-bolnicza

НЯКОИ МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА НАС 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
SOME MEDIA PUBLICATIONS ABOUT VT’S CI 
DURING THE PAST YEAR
中保媒体看大特大学孔子学院中保媒体看大特大学孔子学院
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14. ТРУД – News – 30.01.02022 г. Веселина Ангелова
Ректорът на ВТУ дарява карикатурина болницата във Велико търново
30 карикатури от китайски и български художници украсиха COVID-отделенията на горнооряховската болница - Труд (trud.
bg)

15. Общинско Радио Велико Търново – 28.01.2022 г. Галя Бояджиева
Карикатури на китайски и български художници подреждат в ковид отделенията на търновските болници
https://radiovelikotarnovo.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D1%83/

16. БТА Българска телеграфна агенция – 01.02.2022 г. Марина Петрова
Дарение от карикатури на български и китайски художници получи Областната болница във Велико Търново
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/7072-Darenie-ot-karikaturi-na-balgarski-i-kitayski-hudozhnitsi-poluchi-Oblastnata-bol

17. ФОКУС – информационна агенция – екип 31.01.2022 г.
Карикатури, посветени на COVID-19, получава като дарение МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Karikaturi-posveteni-na-COVID-19-poluchava-kato-darenie-MOBAL-D-r-Stefan-
Cherkezov-vuv-Veliko-Turnovo-1353666

18. 3G ТРИТЕ ГРАДА – електронен сайт – 11.03.2022 г.
Карикатури на български и китайски художници ще украсят ковид отделението на Белодробната боница във Велико Тър-
ново
http://tritegrada.eu/index.php/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82/item/10225-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1
%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D
0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%
D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D
1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0
%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%
BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE

19. „24 часа“ – 11.03.2022 г. 
В белодробната болница в Търново усмихват COVID с карикатури
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/11090672

20. TIMES.bg – информационна агенция Ана Минева 30.01.2022 г.
Ректорът на ВТУ ще дари карикатури на китайски и български художници на търновската болница
https://times.bg/news/view/63748/rektorat-na-vtu-sthe-dari-karikaturi-na-kitajski-i-balgarski-hudozhniczi-na-tarnovskata-
bolnicza

21. TIMES.bg – информационна агенция Ана Минева 11.03.2022 г.
Карикатури от китайски и български художници ще повдигат духа и в ковид отделението на Белодробната болница 
https://times.bg/news/view/66251/karikaturi-ot-kitajski-i-balgarski-hudozhniczi-sthe-ukrasyavat-i-kovid-otdelenieto-v-
belodrobnata-bolnicza

22. Янтра Днес (live) – 28.01.2022 г. Весела Кънчева 
Доц. Искра Мандова, директор на Институт “Конфуций”: “Китай не само се справи с Ковид-19, но и увеличи вноса и износа 
на стоки на годишна база до над 6 трилиона долара”
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/dots-iskra-mandova-direktor-na-institut-vkonfutsiyv-vkitay-ne-samo-iznosa-na-stoki-se-
spravi-s-covid-19-no-i-uvelitchi-vnosa-i-na-godishna-baza-do-nad-6-triliona-dolarav.html

КОНКУРС БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ И УНИКАЛНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

23. БНР – РАДИО ВИДИН – 11.01.2022 г. Недка Лилкова
Ученици от Монтана показаха знания в национален конкурс
https://bnr.bg/vidin/post/101583772/uchenici-ot-montana-sas-sertifikati-za-uchastieto-si-v-nacionalen-konkurs

24. Общинско Радио Велико Търново – 12.03.2022 г.
XII Национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“
https://radiovelikotarnovo.com/xii-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%
BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%-
D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0/

25. Янтра Днес (live) – 14.03.2022 г. Николай Венков
Национален конкурс за цивилизациите на България и Китай обяви Институт „Конфуций“ 
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/natsionalen-konkurs-za-tsivilizatsiite-na-balgariya-i-kitay-obyavi-institut-vkonfutsiyv.html

26. ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви – 25.03.2022 г.
Конкурс „България и Китай“ 
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https://unischool.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d
1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9/#

27. ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас – 22.06.2022 г.
XII Национален конкурс на тема „България и Китай – древни и уникални цивилизации“
https://pmgbs.com/?p=13139#

ЧЕЛОПЕЧ 

28. Община Челопеч  – официален сайт 15.04.2022 г.
Ден на китайския език в ООН бе отбелязан в Община Челопеч.
https://chelopech.egov.bg/wps/portal/municipality-chelopech/actual/news/DenKitaiskiEzik

29. Община Челопеч – фейсбук 13.04.2022 г.
Ден на китайския език в ООН бе отбелязан в Община Челопеч.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3250306921883224&set=pb.100007118438316.-2207520000.

КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ

30. Общинско Радио Велико Търново – 14.05.2022 г.
Във ВТУ започна Международното ученическо състезание „Китайски езиков
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%
BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-
%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8/

31. Янтра Днес (live) – 14.05.2022 г. Николай Венков
Посланикът на Китай гостува във Великотърновския университет.
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/poslanikat-na-kitay-gostuva-vav-velikotarnovskiya-universitet.html?fbclid=IwAR37KxG-q0v
cAb3goAhggqtornxq9SR2Iu8tVsQSyYWxbpYC2gLyRGXVnjw

32. TIMES.bg – информационна агенция 15.05.2022 г.
Във ВТУ се откри 15-то международно състезание „Китайски езиков мост“
https://times.bg/news/view/71039/vav-vtu-se-otkri-15-to-mezhdunarodno-sastezanie-kitajski-ezikov-most

33. „Борба“ – областен всекидневник (електронно издание) – 15.05.2022 г. Михаил Михалев
Китайският посланик връчи стипендии на нашите студенти във Велико Търово.
Откриха международното състезание „Китайски езиков мост“ 
https://www.borbabg.com/2022/05/15/kitayskiyat-poslanik-vrchi-stipendii-na-nashi-studenti-vv-veliko-trnovo/

34. „24 часа“ – 14.05.2022 г. 
Посланикът на Китай на състезание по китайски език във Великотърновския университет
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/11580407

35. „24 часа“ – 19.05.2022 г. 
„Един свят, едно семейство“ бе темата за конкурса „Китайски езиков мост“ в България.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/11615311

36. „24 часа“ – 24.05.2022 г. 
„Посланик Дун Сяодзюн: Китайският езиков мост осигурява интелектуална подкрепа за сътрудничеството между България 
и Китай“
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/11649104

37. CRI onlinе – China Radio International – 19.05.2022 г.
„Един свят, едно семейство“ бе темата за конкурса „Китайски езиков мост“ в България
https://bulgarian.cri.cn/news/world/3718/20220519/757638.html

38. CRI onlinе – China Radio International – 24.05.2022 г.
„Посланик Дун Сяодзюн: Китайският езиков мост осигурява интелектуална подкрепа за сътрудничеството между България 
и Китай“
https://bulgarian.cri.cn/news/world/3718/20220524/758669.html

39. СУ „Васил Левски“ – електронен сайт 30.05.2022 г. (Йорданов)
Китайски езиков мост – 2022 г.
https://www.sulevski-ruse.org/chinese-bridge/

40. Болярски новини – Милчева 
Посланикът на Китай дойде във ВТУ за началото на международното състезание „Китайски езиков мост“
https://boliarinews.bg/2022/05/14/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A
%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/

41. Китай Днес (архив)
Бр. 20   стр. 4   Международно състезание „Китайски езиков мост“ във Велико Търново
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022 
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42. Бр. 21 стр. 8-9  Китайски езиков мост – послание за културно сътрудничество
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022

43. В-к Китай Днес  – Година XII, брой 42, 21 - 27 октомври 2022 г.  Любомир Михайлов
Йоана Борисова се готви за финалния тур на „Китайски езиков мост“.  
https://kitajdnes.com/index.php/component/content/article/104-2018-12-21-06-23-39/2019-01-03-17-24-44/5185-
%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20
%D1%81%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%9E%D0%9A%D0%B8%D1
%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE
%D1%81%D1%82%E2%80%9C?Itemid=437

44. ОУ „Патриарх Евтимий“ В. Търново – електронен сайт 
II Международно състезание „Китайски езиков мост“
http://oupe-vt.com/ii-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%
BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0
%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/

ФЕСТИВАЛ НА ИЗТОЧНОАЗИАТСКИТЕ КУЛТУРИ

45. futureONE – кросмедийна платформа   (YouTube) 09.05.2022 г. 
Празник на Източноазиатските култури ще завладее Велико Търново през Май.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWpYam1EEuo

46. RegNews.Net – 23.04.2022 г.
ВТУ кани на Празник на източноазиатските култури
https://www.regnews.net/news/16506895349576/vtu-kani-na-praznik-na-iztochnoaziatskite-kulturi

47. В-к БОРБА БГ – (електронно издание) 21.02.2022 г.
Празник на източноазиатските култури събра стотици във ВТУ.
https://www.borbabg.com/2022/05/21/praznik-na-iztochnoaziatskite-kulturi-sbra-stotitsi-vv-vtu/

48. Янтра ДНЕС (live) – Николай Венков 19.05.2022 г.
Празник на източноазиатските култури внася красота и екзотика в центъра на Велико Търново.
https://www.dnesbg.com/kultura/praznik-na-iztotchnoaziatskite-kulturi-vnasya-krasota-i-ekzotika-v-tsentara-na-v-tarnovo.html

49. Общинско Радио Велико Търново –  21.05.2022 г.
Институт Конфуций кани на Празник на източноазиатските култури.
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B
D%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8/

50. Янтра Днес (live) Николай Венков – 21.05.2022 г. 
Огромен интерес към първия празник на източноазиатските култури.
https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/ogromen-interes-kam-parviya-praznik-na-iztotchnoaziatskite-kulturi.html

51. БНР Хоризонт – 21.05.2022 г. Здравка Маслянкова кор. на БНР във Велико Търново 
Фестивал на Източноазиатските култури във Велико Търново
https://bnr.bg/horizont/post/101650474/festival-na-iztochnoaziatskite-kulturi-vav-veliko-tarnovo

52. Болярски новини – Милчева
Екзотиката и магията на източноазиатските култури завладяха Велико Търново
https://boliarinews.bg/2022/05/21/%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82/

53. Китайско-български културен център Варна „Гу-Дао“
Азиатски културни дни във Велико Търново 21 – 22 май 2022 г.
https://gudao.eu/events/#1652880289296-4f732a6b-b9f1

ФЕСТИВАЛ „МУЗИТЕ“ СОЗОПОЛ 

54. muzite.org – 10.07.2022 г.
https://muzite.org/bg/xvi-%d0%bc%d0%bc%d1%84%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%
b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0
%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8/

55. Facebook – The Muses Festival   – 11.07.2022 г.
Церемония по откриване на Втората сесия 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7781726515202514&set=pcb.7781740498534449
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7782051161836716&set=pcb.7782054811836351
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10 ГОДИНИ ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“

56. Борба Днес – 10.10.2022 г.
Над 300 културни мероприятия проведоха за 10 години в Институт „Конфуций“ 
https://www.borbabg.com/2022/10/10/23nad-300-kulturni-meropriyatinad-300-kulturni-meropriyatiya-provedoha-za-10-
godini-v-institut-konfutsiy-ya-provedoha-za-10-godini-v-institut-konfutsiy/

57. ФОКУС – информационна агенция – екип 10.10.2022 г.  
10 години от създаването си празнува Институт „Конфуций“ във Велико Търново
https://www.focus-news.net/novini/regioni/10-godini-ot-suzdavaneto-si-praznuva-institut-Konfucii-vuv-Veliko-Turnovo-1421766

58. ТРУД – News – Веселина Ангелова 11.10.2022 г.
Институт „Конфуций“ към ВТУ чества 10-годишен юбилей 
https://trud.bg /%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%
BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B2%D1%82%D1%83-%D1%87-
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-10-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%8E%D0%B1
%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9/

59. RegNews.net – 10.10.2022 г. 
Деца от ДГ „Соня“ първи честитиха юбилея на Институт „Конфуций“ 
https://www.regnews.net/news/16653977091744/detsa-ot-dg-sonya-parvi-chestitiha-yubileya-na-institut-konfutsiy

60. Общинско Радио Велико Търново – 10.10.2022 г.
Деца от ДГ „Соня“ поздравиха екипа Конфуций по повод 10-тата ну годишнина
h tt p : / / ra d i o v e l i ko ta r n o v o . c o m / % D 0 % B 4 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 6 % D 0 % B 0 - % D 0 % B E % D 1 % 8 2 - % D 0 % B 4 % D 0 % B 3 -
%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD/

61. Болярски новини – Милчева
С богата програма Институт „Конфуций“ към ВТУ празнува 10-годишнината от създаването си
https://boliarinews.bg/2022/10/10/%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9/

62. Янтра Днес Live 
Малчугани посетиха институт „Конфуций“ – 12.10.2022 г. 
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/maltchugani-posetiha-institut-vkonfutsiyv.html

63. БТА – Българска телеграфна агенция – 14.10.2022 г. Марина Петрова 
Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет чества 10 години от своето основаване с научни, образователни 
и културни прояви (АКМ) 
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/344244-institut-konfutsiy-vav-velikotarnovskiya-universitet-chestva-10-godini-ot-svoe

64. Китай Днес (архив)
Бр. 40  стр. 13  За създаването на Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет.
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022 
Бр. 41  стр. 13  За създаването на институт „Конфуций“  към Великотърновския университет – (продължение от предишния 
брой.)
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022 
Бр. 42   стр.   6  
Тържествено честване 10-годишнната на Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022
Бр. 43 стр. 12  - Красимира Иванова 
Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 
10 години културен мост на приятелство 
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022

65. „24 часа“ – 07.10.2022 г. Дима Максимова
Институт „Конфуций“ във ВТУ чества 10 години на 10.10 от 10 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12740363

66. ФОКУС – информационна агенция – екип 14.10.2022 г.
Концерт под надслов „10 години Институт „Конфуций“ организират днес във Велико Търново 
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Koncert-pod-nadslov-10-godini-Institut-Konfucii-organizirat-dnes-vuv-Veliko-
Turnovo-1427158

67. Общинско Радио Велико Търново – 15.10.2022 г.
Институт „Конфуций“ във ВТУ празнува тази вечер с концерт 10 години от създаването си
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B
D%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2/
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68. Борба Днес – 17.10.2022 г. Михаил Михалев 
Тържествен концерт и международна научна конференция за 10 годишнината на Институт „Конфуций“ 
https://www.borbabg.com/2022/10/17/11trzhestven-kontsert-i-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-za-10-godishninata-na-
institut-konfutsiy/

68. Янтра Днес Live – 05.10.2022 г. Николай Венков  
Институт „Конфуций“ към ВТУ празнува 10-ия си юбилей с тържествен спектакъл 
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/institut-vkonfutsiyv-kam-vtu-praznuva-10-iya-si-yubiley-s-tarzhestven-spektakal.html

69. Янтра Днес Live – 16.10.2022 г. Николай Венков
Заместник-кметът Нейко Генчев пя на китайски, китаец изпълни „Моя страна, моя България“ 
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/zamestnik-kmetat-neyko-gentchev-pya-na-kitayski-kitaets-izpalni-vmoya-strana-moya-
balgariyav.html?fbclid=IwAR1CEIcejYlb0vRLU-LHakm9n-pdMJmiSkRKFJPu07ZHLemsnsQgRv35Erc

70. CRI onlain (Радио Китай) – 11.11.2022 г.
Доц. Искра Мандова: Расте интересът към изучаването на китайски език в България
https://bulgarian.cri.cn/2022/11/11/ARTIVTnd5SOoNcMuawmTL97g221111.shtml?spm=C50839.PHMU2QqEUswp.EwMsHjdpGF
US.2&fbclid=IwAR1u54qcePyuNUibbuKB3KM9rUIdXovOwQLhBIurDERs8mJZWs2a1eqaEQU

71. Китай Днес (архив)
Година XII, Бр. 47, 25 ноември – 01.12.2022 г., стр. 13 
Расте интересът към изучаването на китайски език в България
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022

72. 3G ТРИТЕ ГРАДА – електронен сайт 
Навършват се 10 години от основаването на Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет
https://www.tritegrada.eu/index.php/component/k2/itemlist/date/2022/10/6

73. НА МЕГДАНА – ДАНКОВОТО КАФЕНЕ – електронен сайт (гр. Търговище) 16.02.2022 г. (от Данко)
Хор „Родна песен“ при ОНЧ „Напредък-1864 г. с нова престижна изява във Велико Търново
https://namegdana.com/hor-rodna-pesen-pri-onch-napredak-1864s-nova-prestijna-izqva-vav-veliko-tarnovo/

74. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – електронен сайт
10 години – Институт „Конфуций“ 
http://oupe-vt.com/10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82
%d1%83%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b9/

75. 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ – София 
10-годишнина на Институт „Конфуций“ 
https://138suzie.com/2022/10/17/10-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9/

76. Вестник УТРО – Русе
Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет чества 10 години от своето основаване с научни, образователни 
и културни прояви
https://utroruse.com/article/859610/

77. СУ „Васил Левски“ – електронен сайт 18.10.2022 г. (Ф.Тодоров)
Институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва 10 години от основаването си.
https://www.sulevski-ruse.org/10-years-confuciusinstitute-velikoturnovo/

КИНО

78. Targovishte News 
Какво предстои утре в Търговище? – М.  Георгиева 
https://targovishtenews.net/2022/04/26/kakvo-predstoi-utre-v-targovishte-10

ПАРТНЬОРСТВО

79. POGLED. INFO - 30.09.2022 г.
Български деца възприемат китайските йероглифи като магия и приказка.
https://pogled.info/svetoven/pogled-kitai/balgarski-detsa-vazpriemat-kitaiskite-ieroglifi-kato-magiya-i-prikazka.146964

80. В-к Китай днес - Година XII, брой 42, 21 - 27 октомври 2022 г. 
Институт „Конфуций“, Велико Търново. Мисия: партньорство и културно сътрудничество. (04.03. 2022)
https://kitajdnes.com/index.php/component/content/article/104-2018-12-21-06-23-39/2019-01-03-17-24-44/4408-
%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%E2%80%9C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84
%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9%E2%80%9C,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D1%8A
%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE?Itemid=437 

81. Фейсбук – Общински център за извънучилищни дейности – Тутракан- 21.10.2022
Ето така при нас децата учат китайски език – в приятна и забавна обстановка
https://www.facebook.com/OCIDTutrakan/
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82. Екип7 – вестник за събитията и хората в Разградска област 17.09.2022 г. Деислава Стефанова  
В Исперих учат китайски.................... .
https://ekip7.bg/2022/09/17/v-isperih-uchat-kitajski-gotvyat-proekt-za-20-miliona/?fbclid=IwAR1-g5T4fN6uBmJFGwZnsBGwOY3
CKtMdR9ZLZc0uDzM5ao1Lb3Zrr4XBbTY

83. Екип7 – вестник за събитията и хората в Разградска област 24.09.2022 г. Десислава Стефанова
Милчо и Лин организират чаени церемонии в Исперих.
https://ekip7.bg/2022/09/24/milcho-i-lin-organizirat-chaeni-tseremonii-v-isperih/?fbclid=IwAR1PKZqZm4iOw0lwBqhOrLL1WCdB
wmVRveDRKOhrlds-c8r2UY4hPPhrtY4

84. Фейсбук – 27.11.2022 г. 
Вече 145 деца в гр.Исперих, изучаващи китайски език!!! Само напред и нагоре, скъпи мои !
https://www.facebook.com/mi.qiao.3

85. Фейсбук – 12.10.2022 г. 
热烈庆祝大特孔子学院成立十周年！！！
Честита десета годишнина на Институт Конфуций Велико Търново!!! 
https://www.facebook.com/mi.qiao.3/posts/pfbid02A57qsrGeKXEw1tucg1wWM797arRHzdXTW8iMK7wEDaEuD47Ue4Tgujz1JG
XcrT3Nl

86. Фейсбук – Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих
Представяме Ви Лин Уан - доброволец към Институт "Конфуций" - Велико Търново, с китайски език - във връзка с план-при-
ем за учебната 2022/2023 учебна година в Профилирана гимназия "Васил Левски", Исперих
https://www.facebook.com/pg.vasil.levski/videos/5401117919964509/

87. Фейсбук – Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих
Представяме Ви господин Милчо Иванов - специалист по китайски език - във връзка с план-прием за учебната 2022/2023 
учебна година в Профилирана гимназия "Васил Левски", Исперих
https://www.facebook.com/pg.vasil.levski/videos/1219820955437192/

ДРУГИ

88. TIMES.bg – информационна агенция 21.05.2022 г.
Ани Пешева представи увлекателна лекция за билколечението, храненето, акупресурата и терапията с мокса в китайската 
медицина
https://times.bg/news/view/71418/ani-pesheva-predstavi-uvlekatelna-lekcziya-za-bilkolechenieto-hraneneto-akupresurata-i-
terapiyata-s-moksa-v-kitajskata-mediczina-snimki

89. В-к Китай днес 
Бр. 20 стр. 16    Китайски специалитети в Търговище 
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022 

Бр. 21 стр. 12    Билколечението, храненето, акупресурата и терапиятас мокса в китайската медицина.
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022 

Бр. 31  стр. 14  Конкурс за превод от китайски на български и обратно на името на Петко Хинов.
https://www.kitajdnes.com/index.php/pdfarchive/category/3-2022 

90. Фейсбук – 19.06.2022 г.
Частна детска занималня „Мечо Пух“ е в Институт „Конфуций“ 
https://www.facebook.com/photo?fbid=5135478469832929&set=pcb.5135482249832551

91. Янтра Днес Live – 29.11.2022 г. Николай Венков
Ученици от ОУ „ Димитър Благоев“ се запознаха с китайската култура
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/utchenitsi-ot-ou-vdimitar-blagoevv-se-zapoznaha-s-kitayskata-kultura.html?fbclid=IwAR2b
gaqSp1ZFXdO4IJEMgjF4qWOmzIFcyZR8xiXi-wCg34iLpnQ63BVSkl0

КИТАЙСКИ МЕДИИ 

92. 促进国际交流 大特尔诺沃大学孔子学院召开学术研讨
发表时间：2022-10-19作者：网站编辑：孙彦钦来源：地大新闻网点击：90次
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