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ВЪВЕДЕНИЕ / PROFILE /
大特大学孔子学院简介
Институт „Конфуций“ във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Част първа: Обща информация
Институт
„Конфуций“
(ИК)
във
Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий“ (ВТУ) е основан през 2012 г. и за
шестгодишния период на своето съществуване,
чрез подкрепата на Централата на Институт
„Конфуций“/ Ханбан и под ръководстовото на
Управителния съвет на Институт „Конфуций“, чрез
общите усилия на служителите на ИК с иновативен
и пионерски дух, постигнахме завидни резултати:
значително увеличение на броя на учебните
заведения, в които се преподава китайски, на броя
на обучаемите и на организираните престижни
мероприятия; развитие качеството на обучение и
създаване на нови брандове на събития.
През 2018 г. с помощта на ИК във ВТУ китайски
език и култура се преподават в 14 български
града: Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен,
Варна, Бургас, Димитровград, Разград, Попово,
Сливен, Дряново, Свищов, Челопеч и София.
Повече от 25 големи мероприятия и концерти бяха
организирани в цялата страна, взехме участие
в 3 престижни международни фестивала като
Празника на розата в Казанлък, Международен
маскараден фестивал “Кукерландия” в Ямбол
и Младежки фестивал „Музите“ в Созопол.
През тази година бяха организирани също и 10
уъркшопа за китайски традиционни изкуства
в различни градове в страната. Петата поред
международна научна конференция на тема:
„Дипломатически, икономически и културни
отношения между Китай и страните от централна
и източна Европа“ се проведе в началото на месец

5

октомври, на която присъстваха множество гости:
кметове, заместник-кметове, представители
на местната власт, ректори и представители
на други университети. След откриването
на Международния център за обучение и
квалификация на преподаватели по китайски език
в ИК във ВТУ в края на месец ноември 2017 г. се
проведе и първото обучение на учители. Близо 50
китайски доброволци и български преподаватели
се събраха в старата столица, за да споделят своя
опит и добри практики.
През май 2018 г. за първи път беше проведен
Българо-китайски
форум
„Международни
клъстерни политики“ във Фестивалния и конгресен
център в град Варна, който цели засилването на
търговските и икономическите отношения между
двете страни, наред с инициативата „ЕС – Китай
– 2018 г.“, посветена на туризма, инициативата
на китайското правителство „Един пояс, един
път“ и Формата за регионално сътрудничество
„16+1“. Основният фокус на събитието беше
сътрудничеството между български и китайски
компании,
организации
и
институции,
посредством изграждането на международни
клъстерни връзки.
Следвайки практиката от изминалите
години, през 2018 г. в ИК се провеждат курсове
по китайски език за начинаещи, китайски език
за напреднали, бизнес китайски език, китайски
език за деца, подготвителни курсове за изпитите
за ниво на езика – HSK и HSKK; курсове по
китайски бойни изкуства – Тайчи и Цигун, за да
бъдем конкурентноспособни и да отговорим
на търсенето на специалисти с китайски език на
пазара на труда. Така, броят на обучаемите се
увеличава значително с всяка година, достигайки
над 1200 души през тази академична година,
както и процента на явяващите се за изпит за ниво
на китайски – HSK и HSKK.
Повече от 300 статии за ИК във ВТУ на
китайски, английски и български език могат да
се открият в местни и чужди медии като Агенция
„Синхуа“, Женмин Жъбао, Чайна Дейли, БНТ, БНР
и др.
Част втора: Формулиране на правила и
механизми за сътрудничество между китайските
и местните партньори
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Най-малко веднъж годишно Управителният
съвет на ИК провежда своето заседание в
България или в Китай, но в действителност ние сме
винаги във връзка с колегите от Ухан, с помощта
на приложения като Уичат, където непрекъснато
обсъждаме идеи и, разбира се, на момента
споделяме снимки и информация за провеждащи
се мероприятия и тяхното медийно отразяване.
За да бъде работата ни в Института по-лесна
и безпроблемна и за да вървим напред, на 1 юли
2015 г. въведохме Правилник за устройството и
дейността на ИК във ВТУ, одобрен от Ректора на
Университета след решение на Управителния
съвет. След пристигането си в България, всеки
преподавател по китайски език е длъжен
да се запознае с Правилника и да подпише
декларация, че ще работи съгласно установените
от ИК правила. Правилникът се състои от 5 части,
а именно: 1. Общи положения; 2. Устройство
и управление; 3. Учебна дейност; 4. Кадрово
обезпечаване; 5. Имущество и финансова
организация; и Заключителни разпоредби. Тези
правила определят задълженията на всеки
служител в ИК и са в съответствие с Правилника
на ВТУ и българското законодателство.
Тъй като ИК е част от структурата на
Университета, цялата документация се събира
и отчита от служителите във ВТУ спрямо
изискванията. За изминалия шестгодишнен
период ИК се интегрира добре не само в
Университета и във Велико Търново, но и в найголемите градове в България като си сътрудничи
успешно с повече от 10 общини, с факултетите
във ВТУ, с множество училища, детски градини и
младежки центрове.

Организирането
на
събития
като
Българо-китайския
форум
„Международни
клъстерни политики“ цели задълбочаването
на междукултурните връзки и подпомагането
на глобалния и регионален диалог съгласно
инициативата „Един пояс, един път“, за
насърчаване
на
бизнес
потенциала
и
изпълнението на Плана за развитие на ИК. Бяха
обсъдени 5 основни теми: координиране на
политики, свързаност, безпрепятствена търговия,
финансово интегриране и people-to-people bond
в следните панели:
модели за развитие на
туризма за глобална конкурентноспособност,
Тенденции за дигитализация в бизнеса:
изследване на иновативни решения и креативност
и Сътрудничество в образованието: посрещане на
новите предизвикателства.
Част трета: Изследователски резултати
и осъществяване на ключовите програми на
Централата на Институт „Конфуций“.
Към настоящия момент ИК във ВТУ има
издадени четири сборника с научни материали
и изследователски трудове, като петият предстои
да бъде отпечатан съвсем скоро. Първият
сборник беше посветен на 65-та годишнина
от установяването на българо-китайските
дипломатически отношения, а след това
темата на конференцията е „Дипломатически,
икономически и културни отношения между
Китай и страните от Централна и Източна Европа“.
Директорите на ИК във ВТУ – доц. д-р Искра
Мандова и доц. д-р Лун Тао стартираха два големи
научно-изследователски проекта, съвместно
с Отдела за развитие на Институт „Конфуций“
във Пекинския университет за езици и култура.
Единият от проектите е почти финализиран
като изследването е фокусирано върху
езиковата политика в България, включително
и преподаването на китайски език като чужд,
ролята на Институтите „Конфуций“, учебните
заведения в страната ни, в които се преподава
китайски език, стандартите на Министерството
на образованието за обучението по чужди езици
и Европейската езикова рамка. Вторият проект
цели създаването на единна национална учебна
програма за обучение по китайски език, като
изследователският екип вече започна работа по
него.
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Confucius Institute at Veliko Turnovo
University, Bulgaria

Part One: General Information 2018
The Confucius Institute (CI) at Veliko Turnovo
University (UVT) was founded in October 2012 and in
the short period of its existence, with the support of
CI/Hanban Headquarters and under the leadership of
the CI’s BoA, through the joint efforts of all the CI staff,
with innovative and pioneer spirit, we have made
great achievements: substantial increase of Chinese
teaching sites, students’ number and organization of
prestigious events; development of teaching quality
and new event brands.
During 2018 with the help of CI at UVT Chinese
language and culture have been taught in 14 Bulgarian
towns: Veliko Tarnovo, Ruse, Targovishte, Shumen,
Varna, Burgas, Dimitrovgrad, Razgrad, Popovo, Sliven,
Dryanovo, Svishtov, Chelopech and Sofia. More than
25 big events and concerts were organized throughout
the country, we took part in 3 prestigious international
festivals, such as the Rose Festival in Kazanlak, the
Masquerade Festival in Yambol and “The Muses”
Festival in Sozopol and 10 workshops for Chinese
crafts were held in different cities in 2018. The 5th
international conference “Diplomatic, economic and
cultural relations between China and CEE countries”
was organized in the beginning of October, which was
attended by many mayors, vice-mayors, municipalities’
officials, other universities’ presidents and principals.
After the opening of the Bulgarian branch of the
International Chinese Language Teachers Training
Center at the CI in UVT, the first training of all the
volunteers in Bulgaria was held at the end of November
2017. Nearly 50 Chinese language volunteers and
Bulgarian lecturers gathered together in the old capital
of Bulgaria to share experience and good practices.
In May 2018 Bulgarian-Chinese Forum on
International Cluster Policies was held for the first time
in Varna Congress and Festival Center, which aimed
at promoting trade and economic relations between
our countries, in line with the EU-China 2018 tourism
initiative, China’s One Belt, One Road Initiative and
16+1 Cooperation Format. The main focus of the event
was the cooperation between Bulgarian and Chinese
companies, organizations and institutions through
the establishment of international cluster links and
collaborations.
Following the practice of last years, in 2018 we

are teaching courses such as “Chinese for beginners”,
“Chinese for advanced”, “Business Chinese”, “Chinese
for children”, “HSK/HSKK courses”, “Martial arts” – Tai
Chi and Qi Gong to meet the diverse learning needs
of different Chinese learners at the CI at UVT. Thus,
the number of students is increasing significantly
every year, reaching more than 1200 for this academic
year, as well as the percentage of the HSK/HSKK exam
attendees.
More than 300 media reports can be found
about CI at UVT in Chinese, English and Bulgarian, by
national and foreign media, such as Xinhua Agency,
Renmin Ribao, China Daily, Bulgarian National TV,
Bulgarian National Radio, etc.
Part Two: Formulation of Regulations and
Mechanisms and Cooperation between Chinese and
Local Partners
At least once a year the Board of Advisors
meeting is officially held either in Bulgaria or in China
but actually we are always in touch with the help of
apps such as WeChat, where we share ideas all the
time and of course immediately share pictures of
ongoing events and media coverage.
After encountering some problems with the
volunteer teachers and in order to make our work
easier and fluent, on July 1 2015 we have developed
strict regulations for the structure and activities of the
CI at UVT, approved by the President of the University
under the decision of the Board.
Upon arrival in Bulgaria every Chinese language
lecturer is asked to read the regulations and sign a
declaration that will work according to the rules of
CI. The regulations consist of 5 chapters, as follows: 1.
General conditions, 2. Structure and management, 3.
Teaching activities, 4. Staff, 5. Property and financial
arrangements and Final Regulations. These regulations
arrange the obligations of all the staff of CI and comply
with the regulations of UVT and Bulgarian law.
Since the CI is part of the university structure,
all the documentation is collected and accounted
according to the rules of UVT. For the 6-year period,
CI is well-integrated in the university, not only in Veliko
Turnovo but and in the biggest cities in Bulgaria as
well, and cooperates successfully with more than 10
municipalities, all faculties of UVT, with many schools,
kindergartens and youth centers.
The organizing of events such as the
International Cluster Polices Forum aims at enhancing
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cross-cultural connectivity, and promoting global
and regional dialogue in line with the Belt and Road
Initiative, to encourage the business potential for the
implementation of CI Development Plan. Five main
topics were discussed: policy coordination, facilities
connectivity, unimpeded trade, financial integration
and people-to-people bond in the following panels:
Tourism Cluster Development Models for Global
Competitiveness; Digitization Trends in Business:
Exploring Innovative Solutions and Creativity and
Collaboration in Education: Meeting the Challenges
Ahead.
Part Three: Research Outcomes and
Implementation of the Key Programs of the Confucius
Institute Headquarters
4 collections of scientific and research materials
were published till now by CI and the fifth book is
on the way. The first one was dedicated to the 65
anniversary of the establishment of Chinese-Bulgarian
Diplomatic Relations, and the following have the title
of the conference theme: “Diplomatic, economic and
cultural relations between China and CEE countries”.
Two big research projects have been started
by the two directors of CI at UVT – assoc. prof. Iskra
Mandova and assoc. prof. Long Tao, together with
Beijing Language and Culture University Confucius
Institute Development Office. One of them is almost
finalized and focuses on Language Policy in Bulgaria,
including Chinese language teaching, Confucius
Institute’s role, Chinese language teaching sites in
our country, foreign language learning standards of
the Ministry of Education and the Common European
Framework of Reference for Language. The second
project aims at developing a national curriculum for
Chinese language learning and a team of researchers
have already started working on it.
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院
一、大特尔诺沃大学孔子学院2018年发展概况
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。在孔
子学院总部的支持下，在大特大学孔子学院理事会
的领导下，在大特大学孔子学院具有创新精神的全
体同仁的共同努力下，大特大学孔子学院在2018年取
得了巨大进步。无论是在汉语教学点数量上，还是在
学生人数和具有影响力的活动的组织场数上都有了

大幅提升，汉语教学质量进一步提高，活动的影响力
也进一步扩大。
在大特尔诺沃大学的帮助下，大特大学孔子
学院已在保加利亚14座城市开设了汉语课和中国文
化课。这14座城市分别是：大特尔诺沃市、鲁塞市、
特尔戈维什特市、舒门市、瓦尔纳市、布尔加斯市、
季米特洛夫格勒市、拉兹格勒市、波波沃市、斯利文
市、德里亚诺沃市、斯维什托夫市、切洛佩奇市和索
非亚市。回首2018年，大特大学孔子学院不仅在全国
组织举办了10多场中国手工艺文化展，25场大型文化
活动和音乐会，还将中国文化带到了卡赞勒克国际玫
瑰节、扬博尔国际面具节、索佐波尔缪斯青少年国际
文化节等三个保加利亚久负盛名的国际文化节中。10
月，第五届“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国
际研讨会在大特大学孔子学院成功召开，来自多座
城市的市长、副市长等政府官员和多所高校的校长、
理事长参加了此次研讨会。2017年，随着大特大学国
际汉语教师培训中心在大特大学孔子学院成立，第
一期保加利亚全体公派汉语教师、志愿者培训班于
2017年11月顺利开班。任教于保加利亚各地的近50名
汉语教师志愿者及汉语教师在保加利亚的古都大特
尔诺沃市齐聚一堂，一同分享自己的教学经验和经
历。
2018年5月，首届“保加利亚——中国国际集
群政策论坛”在瓦尔纳市会展中心顺利举行。论坛以
促进中保两国的贸易经济关系为宗旨，与中欧2018
年旅游合奏倡议、中国“一带一路”倡议和“16+1合
作模式”的目标不谋而合。本论坛的重点在于通过国
际集群链接与协作的建立推动中保两国企业、组织
和院校间的合作交流。
2018年，大特大学孔子学院一如既往地为不
同类型的汉语学习者开设了《初级汉语》、
《高级汉
语》、
《商务汉语》、
《少儿汉语》、
《HSK/HSKK辅导
课》和《武术课（太极、气功）》等多种课程。正因如
此，大特大学孔子学院的汉语学习者与日俱增，已达
到每年至少有1200人在学习汉语。另外，HSK/HSKK的
通过率也是节节攀升。
据统计，大特大学孔子学院主办、参与的活动
和取得的成就已被新华社、人民日报、中国日报、保
加利亚国家电视台、保加利亚国家广播电台等国内
外媒体以汉语、英语及保加利亚语形式报道过300余
次。
二、中外合作制度与机制的建设
无论是在保加利亚还是在中国，理事会每年
至少会召开一次正式会议。而实际上，孔院各级工作
人员也常用如微信之类的软件针对工作进行日常沟

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2018

9
通和交流，分享各种活动和媒体报道的图片。但在遇
到一些关于汉语教师志愿者的问题后，为使工作更有
效、更便捷，经理事会同意、大特大学校长批准，一套
用来规范大特大学孔子学院组织结构和各项活动的
严格的规章制度于2015年7月1日正式颁布。
每一位在保加利亚任教的汉语教师都被要
求仔细阅读相关规定并按照孔子学院的制度规定签
署一份声明。该规章制度共由五部分组成：1.一般条
款；2.结构与管理；3.教学活动；4.工作人员；5.财产
与财务安排及终章。这一规章制度规定了孔子学院所
有工作人员的工作职责，并且符合大特大学和保加利
亚法律的规定。
因为大特大学孔子学院是大特大学的一部
分，所有文件与财务均按照大特大学的规章制度进
行制定与核算。成立的六年来，大特大学孔子学院与
大特大学紧密相连，同含大特尔诺沃市在内的保加
利亚10余座大城市的市政部门、大特大学各院系、
中小学、幼儿园和青少年中心展开了成功有效的合
作。
诸如国际集群政策论坛等活动的组织，符
合“一带一路”的倡议，目的是为了加强跨文化的交
流，促进全球和地区的对话，挖掘孔子学院发展计划
实施的商业潜力。国际集群政策论坛共分四个板块，
分别为全球竞争下的旅游集群发展模式、商业数字
化趋势、教育的创新方法与协同合作和迎接未来挑
战。论坛主要围绕政策协调、设施互联互通、自由贸
易、金融一体化和民间债券五个议题展开讨论。
三、孔子学院总部重点项目研究成果及实施
2014年，大特大学孔子学院出版了第一辑《中
国与中东欧国家间的外交、经济文化关系》学术论文
集，纪念保加利亚同中国建交六十五周年。其后，大
特大学孔子学院每年出版一辑《中国与中东欧国家间
的外交、经济文化关系》学术论文集，迄今已出版四
辑，第五辑正在编撰之中。
由大特大学孔子学院两位院长（大特大学伊
丝克拉·曼多娃副教授和中国地质大学（武汉）龙涛
副教授）联合主持、与北京语言大学孔子学院发展办
公室合作的两项研究项目中，一项已基本定稿。该项
目的研究方向是保加利亚的语言政策，包括汉语教
学、孔子学院的作用、保加利亚的汉语教学点、保加
利亚教育部的外语学习标准和欧洲语言共同参考框
架。另一个项目旨在构建一套汉语学习的国家课程。
目前，已有团队正在开展这项课程的研究。
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / BOARD OF ADVISORS
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 BONDZOLOV 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
赖旭龙教授（中国地质大学武汉副校长) – 副理事长

ПРОФ. МА ЧАНЧИЕН – ЧЛЕН НА УС
PROF. MA CHANGQIAN (CUG) – MEMBER
马昌前教授（中国地质大学〈武汉〉）– 委员

ПРОФ. ДЖАН ЛИДЗЮН – ЧЛЕН НА УС
PROF. ZHANG LIJUN (CUG) – MEMBER
张立军教授（中国地质大学〈武汉〉）– 委员

ДОЦ. ПЕНЬО ПЕНЕВ (ВТУ) – ЧЛЕН НА УС
ASSOC. PROF. PENIO PENEV (UVT) – MEMBER
PENIO PENEV 副教授 (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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ДИРЕКТОРИ НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ”
CI DIRECTORS / 孔子学院院长

доц. д-р Искра Мандова
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD
伊丝克拉•曼多娃 副教授，博士
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доц. д-р Лун Тао
Assoc. prof. Long Tao, PhD
龙涛 副教授，博士

НАШИЯТ ЕКИП / STAFF/ 工作团队
Мартина Димитрова/
Ms. Martina Dimitrova
Пoмощник-директор/
Assistant Director
玛蒂娜·季米特洛娃 院长助理

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

Георги Златев/
Georgi Zlatev
Експерт в Институт „Конфуций“ и офис
мениджър в Центъра за обучение и
квалификация на преподаватели по
китайски език/
Expert at CI and Project manager at Chinese
language teachers training center – Bulgaria
林子瑜 孔子学院专员及保加利亚汉语教
师培训中心办公室主管
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НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS/
师资队伍

Бу Юендзюн – лектор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
BU Yuanjun – lecturer at UVT “St. Cyril and St. Methodius” – Veliko Tarnovo
卜元君——公派汉语教师，工作地点：大特尔诺沃大学

Уан Хан – доброволка в Институт „Конфуций“– гр. Велико Търново
WANG Han – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
王涵——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Сун Шуан – доброволка в Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
SONG Shuang – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
宋双——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Лу Инчао – доброволка в Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
LU Yingchao – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
陆颖超——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Чай Съжу – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
CHAI Siru – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse
柴思茹——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Биен Тин – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
BIAN Ting – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse
边婷——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市
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Ли Дзяхуей –– доброволец в гр. Търговище
LI Jiahui – volunteer in Targovishte
李嘉辉——汉语教师志愿者，工作地点：特尔戈维什特市

Шъ Йенбин – доброволец в ПЧМГ и ЧНУ “Питагор” – гр. София
SHI Yanbin – volunteer at First Private Mathematics High School – Sofia
石言彬 ——汉语教师志愿者，工作地点：索非亚私立数学高中

Джу Дан – доброволка в гр. Бургас
ZHU Dan – volunteer in Burgas
朱丹——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Ту Юе – доброволка в гр. Бургас
TU Yue – volunteer in Burgas
涂玥——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Дун Иман – доброволка в гр. Бургас
DONG Yiman – volunteer in Burgas
董译蔓——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Сяо Ичи – доброволка в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен
XIAO Yiqi – volunteer at Shumen University “Episkop Konstantin Preslavski”
肖亦琪——汉语教师志愿者，工作地点：舒门市
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НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS/
师资队伍

Сю Уей – доброволец в гр. Челопеч
XU Wei – volunteer in Chelopech
许威 ——汉语教师志愿者，工作地点：切洛佩奇市

Цай Дзиюен – доброволка в гр. Сливен
CAI Jiyuan – volunteer in Sliven
蔡继远——汉语教师志愿者，工作地点：斯利文市

У Юлин – доброволка в гр. Разград
WU Yulin – volunteer in Razgrad
武玉琳——汉语教师志愿者，工作地点：拉兹格勒市

Лян Дзъйен – доброволка в гр. Попово
LIANG Ziyan – volunteer in Popovo
梁子燕——汉语教师志愿者，工作地点：波波沃市

Лиу Дзътун – доброволка в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов
LIU Zitong – volunteer in “D.A.Tsenov” Academy of Economics in Svishtov
刘子童——汉语教师志愿者，工作地点：斯维什托夫市

Ху Мин – доброволка в гр. Сливница
HU Min – volunteer in Slivnitsa
胡敏——汉语教师志愿者，工作地点：斯利夫尼察市
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ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LANGUAGE COURSES
语言课程
От създаването на Институт „Конфуций“
към ВТУ до сега, броят на обучаващите се към
Института продължава да нараства с всяка
изминала година. Понастоящем, повече от 1200
души посещават курсове по китайски език и
култура в различни партниращи с ИК учебни
заведения. През учебната 2017-2018 г. наред с
редовните курсове за обучение по китайски в
партньорските училища и университети, Институт
„Конфуций“ също така организира и множество
курсове по китайски език, сред които курс за
начинаещи, за среднонапреднали, за напреднали,
бизнес китайски за напреднали, китайски език
за деца в предучилищна и училищна възраст,
подготвителни курсове за HSK и HSKK, курсове по
Тайчи, Цигун и др.

Since the foundation of the Confucius Institute
at UVT, the number of people who take up courses
organized by the CI has been growing each year. At
present, more than 1200 people take up courses
in Chinese language and culture at the various
educational facilities that are partners with Confucius
Institute at UVT. During the 2017-2018 academic
year along with the regular Chinese teaching courses
at the partnering schools and universities, Confucius
Institute at UVT also organized numerous courses
in Chinese language and culture, including courses
for beginners, for intermediate and for advanced
Chinese learners, advanced courses in Business
Chinese, courses for children of pre-school and
school age, preparatory courses for HSK and HSKK, as
well as courses in Tai Chi and Qi Gong.

自大特大学孔子学院创办以来，参加汉语
课程学习的人数逐年稳步增长。2018年有1200
余名学员在各个教学点参加汉语课程和中国文化
课程的学习。2017-2018年度，除了在各个大中
小学开设常规汉语教学课程之外，大特大学孔子
学院还面向社会人员，针对他们的不同需求，常
年开设《初级汉语》、《中级汉语》、《高级
汉语》、《商务汉语（初级）》、《商务汉语
（高级）》、《幼儿汉语》、《HSK考试辅导》
、《HSKK考试辅导》、《武术—太极拳》、《武
术—气功拳》等汉语课程和中国文化课程。
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НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ‒ HSК И HSКК
汉语水平考试（HSK 和 HSKK）
За отчетния период ИK проведе два
изпита за придобиване на ниво на китайски език
– HSK (писмен) и HSKK (устен) – през месеците
декември 2017 и май 2018 година. С помощта
на подготвителните курсове, организирани от
Институт „Конфуций“, на изпита се явиха общо
94 студенти, ученици и курсисти. От създаването
на изпитния център през 2014 г. до сега, ИК към
ВТУ вече успешно е провел 13 изпита за ниво
на владеене на китайски език HSK и HSKK. През
последните години, с нарастващата популярност
на Институт “Конфуций” към ВТУ, все повече и
повече българи започват да изучават китайски
език и да полагат изпитите.

During the 2017-2018 academic year CI at
UVT held 2 exams for acquiring a certificate for
Chinese language proficiency HSK (written) and
HSKK (oral) – in December 2017 and May 2018. A
total of 94 students took the exam with the help
of the preparatory courses, organized by Confucius
Institute at UVT. Since the establishment of the HSK
test center in 2014, the Confucius Institute at UVT
has successfully held 13 HSK exams. In recent years,
with the increasing popularity of the Confucius
Institute at UVT, more and more Bulgarians have
started studying Chinese language and participating
in the HSK and HSKK exams.

2017年12月、2018年5月，应考生需求，大特大
学孔子学院成功举行了两次汉语水平等级考试（
每次考试均同时开考笔试HSK和口语HSKK）。在
孔子学院精心组织的考前辅导的帮助下，共有
94名考生参加了考试。自2014年设立HSK考点以
来，大特大学孔子学院已成功举行13场汉语水平
考试。近几年，随着大特大学孔子学院知名度的
提高，越来越多的保加利亚人开始学习汉语，参
加HSK和HSKK考试。
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СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS
中华武术训练学习班
През отчетния период продължиха да
се провеждат курсовете по тайдзичюен, цигун и
кунгфу за деца с преподавател Борислава Лечева,
магистър по традиционни китайски спортове от
Университета Джъдзян, Китай.
For the reported period the Institute continued
the trainings in Taichi, Qigong and Kungfu for
children, taught by Borislava Lecheva, MA graduate of
traditional Chinese sports from Zhejiang University,
China.
孔子学院常年开设“中华武术——太极
拳、气功拳研讨班”，学员在武术教师Borislava Lecheva的带领下学习太极拳和咏春拳。武术
教师Borislava Lecheva毕业于浙江大学中国传
统武术专业，获得硕士学位，对中华武术有较深
的研究。
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ОБУЧЕНИЕ НА КИТАЙСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОБРОВОЛЦИ В
ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК – БЪЛГАРИЯ ПРИ ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“
ВЪВ ВТУ
TRAINING OF CHINESE LECTURERS AND VOLUNTEERS AT THE
CENTER FOR TRAINING AND QUALIFICATION OF CHINESE LANGUAGE
TEACHERS – CONFUCIUS INSTITUTE AT UVT, BULGARIA
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院汉语教师培训和发展中心举办汉语
教师和汉语教师志愿者培训
От 17 до 20 ноември Институт „Конфуций“
при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше домакин
на първото обучение на китайски доброволци
и преподаватели, избрали да практикуват
учителската професия на територията на
Република България. Обучението бе организирано
от Центъра за обучение и квалификация на
преподаватели по китайски език – България
при Институт „Конфуций“ – ВТУ. Приветствия
към участниците в първия ден отправиха проф.
д-р Ценка Иванова – декан на Филологически
факултет при ВТУ, проф. Гъ Джъцян – директор
на Институт „Конфуций“ – София и доц. Лун Тао –
директор на Институт „Конфуций“ – ВТУ.
В рамките на тези три дни повече от
40 китайски доброволци, разпределени в 18
града на страната, имаха възможност да слушат
лекции и да вземат участие в уъркшопове,
подготвени от специалисти с дългогодишен опит
в преподаването на китайски като чужд език.
Яна Шишкова въведе китайските преподаватели
в спецификата на организиране и поднасяне
на учебния материал, както и в тънкостите на
овладяване аудиторията от гимназиалния етап на
обучение. Сподели с тях опит и добри практики.
Д-р Евелина Хайн – преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски“ изнесе лекция на тема „История на
йероглификата и приложението й в часовете
по китайски език“. Доц. д-р Стоянка Лазарова –
преподавател в Педагогическия факултет на ВТУ,
запозна участниците с възможностите, които
интерактивната дъска предлага и представи
иновативното обучение като един от методите
за увеличаване посещаемостта в класовете и

ангажиране на самите обучаеми в по-активното
усвояване на преподавания материал.
Тази част от програмата, която предостави
на участниците възможност по групи да споделят
свои проблеми и постижения в класните стаи, и
да обсъдят възможности за създаване на още подобра работна среда, премина в изключително
ползотворна дискусия. Преподавателите бяха
разпределени взависимост от етапа на обучение,
в който преподават.
В обучението за отмора и по-добра
адаптация в българската културна среда, бяха
заложени и часове по изучаване на български
народни танци. За хореограф бе поканен
Християн Иванов – студент в трети курс на
специалност „Приложна лингвистика“ с китайски
език във ВТУ, който повече от 13 години е част от
ансамбъл за народни танци. Той представи на
участниците шест хора, при усвояването на които
китайските преподаватели се включиха активно и
демонстрираха завидни танцови умения.
На заключителната церемония доц. Лун Тао
връчи на участниците сертификати и ги поздрави
за отличното представяне!
From 17th to 20th November Confucius
Institute at the University of Veliko Tarnovo “St. Cyril
and Methodius” hosted the first training of Chinese
volunteers and teachers who chose to practice the
teaching profession on the territory of the Republic
of Bulgaria. The training was organized by the Center
for Training and Qualification of Chinese Language
Teachers in Bulgaria at the Confucius Institute in
UVT. Tsenka Ivanova, Dean of the Faculty of Modern
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Languages at the University of Veliko Tarnovo, Prof.
Ge Zhiqiang - Director of Confucius Institute in Sofia
and Assoc. Prof. Long Tao - Director of Confucius
Institute at University of Veliko Turnovo delivered
welcome speeches during the opening ceremony.
During these three days, more than 40 Chinese
volunteers, distributed in 18 cities across the country
had the opportunity to listen to lectures and take
part in workshops prepared by professionals with
many years of experience teaching Chinese as a
foreign language. Yana Shishkova introduced to the
Chinese teachers the specifics of organizing and
presenting the teaching material, as well as the
subtleties of mastering the audience in the high
schools, sharing experience and good practices with
them. Evelina Hein PhD - lecturer in Sofia University
“St. Kliment Ohridski” delivered a lecture on “The
History of Chinese characters and its Application in
Chinese Language Classes”. Assoc. Prof. Stoyanka
Lazarova PhD - lecturer at the Faculty of Pedagogy
at the University of Veliko Tarnovo introduced the
opportunities offered by the interactive whiteboard
and presented the innovative teaching as one of the
methods for increasing the attendance in the classes
and engaging the learners themselves for more active
absorption of the taught material.
This part of the program which provided
participants with a group opportunity to share their
own problems and achievements in the classroom
and to discuss opportunities to create an even
better working environment turned into a very
fruitful discussion. Teachers were divided into groups
according to the different levels of education they
are teaching.
During the training for relaxation and better
adaptation in the Bulgarian cultural environment,
there were also classes for studying Bulgarian folk
dances. The choreographer was Christian Ivanov,
third-year Chinese language student at the University
of Veliko Tarnovo, who has been a part of a folk dance
ensemble for more than 13 years. He presented six
traditional Bulgarian dances to the participants who
then actively demonstrated their dance skills.
At the closing ceremony, Professor Long Tao
awarded the participants with certificates and
congratulated them on the excellent performance!

2017年11月17日至20日，大特尔诺沃大学
孔子学院组织了首次举办了保加利亚的全体汉
语教师和汉语教师志愿者培训。培训由保加利亚
大特尔诺沃大学孔子学院汉语教师培训和发展中
心主办。大特尔诺沃大学现代语言学院院长切讷
卡·伊万诺娃，索非亚大学孔子学院中方院长葛
志强教授和大特尔诺沃大学孔子学院中方院长龙
涛副教授为培训致辞。
为期三天的培训中，来自全国18个城市的
四十多名汉语教师志愿者，参加了由具有多年汉
语教学经验的资深汉语教师准备的培训和讲座。
雅娜·施什科娃向汉语教师们介绍了组织以及呈
现教材和管理中学课堂的具体细节，与他们分享
了经验和行之有效的实用方法。索非亚大学讲师
艾维丽娜·海因博士发表了题为“汉字历史及其
在汉语课堂上的应用”的演讲。大特尔诺沃大学
教育学院副教授斯托扬卡·拉扎洛娃博士介绍了
互动式白板功能，并指出创新教学是提高课堂出
勤率和使教学材料对学习者更具吸引力的方法之
一。
培训中的这部分内容为全体参与者们提供
了一个交流的机会。教师们根据不同的教学阶
段分为几组，各自分享自己在课堂上的问题和成
就、创造良好教学环境。这变成了一场卓有成果
的讨论。
为了使参与者放松心情，更好地融入保加
利亚的文化氛围，培训中也安排了学习保加利亚
民间舞蹈的课程。拥有13年参与民间舞蹈表演的
经验的大特尔诺沃大学汉语专业三年级学生赫里
斯提扬·伊万诺夫担任舞蹈教师。他向参与者们
教了六段保加利亚传统舞蹈，并向他们展示了自
己的舞蹈技巧。
闭幕式上，龙涛院长授予学员们证书，并
对他们出色的表现表示祝贺。
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动
ПРАЗНЕНСТВА ПО СЛУЧАЙ КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS
“学传统，贺新春”文化体验活动
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. РУСЕ
CELEBRATING THE CHINESE NEW YEAR IN RUSE
举办“金鸡贺岁”中保春节联欢晚会

На 21 февруари класна стая „Конфуций“ в
СУ „Васил Левски“ – гр. Русе и Институт Конфуций –
Велико Търново тържествено отбелязаха настъпването
на годината на кучето според китайския календар.
Събитието се състоя в „Канев център“ и негови гости
бяха представители на общината, ръководството
на СУ „Васил Левски“, представители на Института,
много родители, учители, ученици и граждани.
Преподавателите по китайски език, доброволците
и учениците се бяха погрижили за атрактивна и
разнообразна програма, в която имаше песни, танци,
ревю на традиционно китайско облекло, презентация
с интересни факти за Китай и разбира се – уникалният
танц на дракона. Особен колорит внесоха и двете панди
на сцената, които зарадваха най-малките посетители,
а след края на програмата на сцена дойде ред и на
дългоочакваната работилничка, където всеки имаше
възможността да си направи татуировка с къна на
избран йероглиф, да изреже фигурка от хартия, да
рисува китайска живопис, да се включи в играта с
клечки за хранене, да поиграе китайски хек и да опита
от вкусната и автентична китайска храна, приготвена
от китайски ресторант „Бамбук“. Изцяло в духа на
новогодишния празник, залата на „Канев център“ беше
изпълнена с добро настроение и усмивки на българи
и китайци, които споделиха най-хубавите традиции,
съпътстващи китайската Нова година.

On February 21, 2018 the Confucius Classroom
in “Vasil Levski” High School in Ruse and the
Confucius Institute in Veliko Tarnovo celebrated the
Year of the Dog according to the Chinese calendar.
The event took place in “Kanev” Center in Ruse and
was attended by representatives of the municipality,
the principals of “Vasil Levski” School, many parents,
teachers, students and citizens. Chinese language
teachers, volunteers, and students organized an
attractive and interesting program that included
songs, dances, traditional Chinese clothing show,
presentation of interesting facts about China and, of
course, the unique Dragon dance. A special surprise
were the two pandas on stage that welcomed the
smallest visitors, and after the ending of the concert
program the long-awaited workshop was held and
everyone had the opportunity to make a henna
tattoo with Chinese characters, to make paper
cuttings, draw Chinese paintings, join the games with
chopsticks, play with Chinese shuttlecock and taste
the delicious and authentic Chinese food cooked by
the Chinese Restaurant “Bamboo”. In the spirit of the
New Year’s Eve, “Kanev” Center Hall was filled with
good mood and smiles by Bulgarians and Chinese,
who experienced the best traditions of the Chinese
New Year.
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2018年2月21日，大特尔诺沃大学孔子学院
在鲁塞市的孔子课堂“瓦西尔·列夫斯基”中学
举办了“瑞狗迎春”春节庆祝活动。活动在鲁塞
市“卡涅夫”活动中心举行。参加活动的有市政
府代表、“瓦西尔·列夫斯基”中学校长以及许
多家长、教师、学生和市民。汉语教师和志愿者
们与学生们共同筹备了一台精彩绝伦的演出，包
括了歌曲、舞蹈、旗袍秀、中国知识竞答，以及

独特的舞龙表演。舞台上的两只熊猫成为了特别
的惊喜，它们对到场的小朋友们表示欢迎。演出
结束后，人们又迎来了期待已久的文化工作坊，
每个人都有机会体验汉字海纳纹身、剪纸、中国
画、筷子比赛、踢毽子，以及品尝由“竹园”中
餐厅提供的美味而正宗的中华美食。在春节的氛
围中，“卡涅夫”中心大厅充满了中保人民的欢
声笑语，人们尽情地体验了传统的中国新年。
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN TARGOVISHTE
特尔戈维什特市“新春”文化活动和音乐会

Духът на Китайската нова година завладя и
град Търговище в последния ден на февруари. С
голям празничен концерт в ОНЧ „Напредък-1864”
се отбеляза настъпването на годината на кучето и
25-та годишнината от създаването на Сдружение
„Приятели на Китай“ в града, с което Институт
„Конфуций“ във ВТУ работи съвместно от няколко
години за развитието и разпространението на
китайския език и култура.
В деня на тържеството музикални и танцови
изпълнения пренесоха зрителите в атмосферата на
хилядолетната китайска култура. Не малко местни
самодейни състави се включиха с най-различни
изпълнения на български и китайски песни и танци.
Студенти-китаисти във ВТУ също спомогнаха за
обогатяването на програмата на концерта, като
представиха древни бойни изкуства и традиционни
китайски танци, а Сю Чиенуън, китайски
преподавател в гр. Търговище и доброволец към
Институт „Конфуций“ във ВТУ, направи презентация
за интересните обичаи, съпътстващи новогодишните
китайски празници и други любопитни факти за
живота и културата на Китай.
Официални гости на събитието бяха кметът на
община Търговище Дарин Димитров, доц. д-р Искра
Мандова и доц. д-р Лун Тао, директори на Институт
„Конфуций“ – гр. В. Търново от българска и китайска
страна.

The spirit of the Chinese New Year also filled the
town of Targovishte in the last day of February. With a
big concert at the theater were celebrated the arrival
of the Year of the Dog and the 25th Anniversary of
the establishment of “Friends of China” Association in
the city, with which the Confucius Institute at UVT has
been working for several years for the development
and spreading of Chinese language and culture in
Bulgaria.
On this day, music and dance performances
brought the atmosphere of the thousand-year old
Chinese culture to the viewers. Several local ensembles
took part in various performances of Bulgarian and
Chinese songs and dances. Students, studying Chinese
at the University of Veliko Turnovo also helped to
enrich the program by introducing ancient martial
arts and traditional Chinese dances, and Xu Qianwen,
a Chinese volunteer teacher in Targovishte, made a
presentation about the interesting customs during
the Chinese New Year and shared other curious facts
about life in China and its culture.
Official guests of the event were the Mayor
of Targovishte – Dr. Darin Dimitrov, Assoc. prof.
Iskra Mandova PhD and Assoc. prof. Long Tao PhD,
directors of the Confucius Institute at UVT. Tarnovo
on 25th February, in “Petar Stapov” Regional Library
in Targovishte on March 13, and in Mall Ruse on 22th
April respectively.
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2018年2月28日，特尔戈维什特也充满了春节
的喜气。该城市在剧院举行了一场大型音乐会以
欢庆狗年的到来及“中国之友”协会在当地成立
的25周年庆典——大特尔诺沃大学孔子学院已与
该组织就中国语言和文化在保加利亚的发展和传
播有过数年的合作。
当天，音乐和舞蹈将人们引入了中国数千年
文化的氛围中，一些地方艺术团也为人们带来了
丰富的中保歌舞表演。来自大特尔诺沃大学汉语

专业的学生更以中国武术和古典舞蹈为演出增光
添彩。特尔戈维什特的汉语教师志愿者徐倩雯进
行了一场演讲，介绍了有趣的中国年俗，并分享
了其他有关中国文化和生活的趣事。
出席本场活动的嘉宾有，特尔戈维什特市市
长达林·季米特洛夫，大特尔诺沃大学孔子学院
外方院长伊斯克拉·曼多娃副教授和中方院长龙
涛副教授。
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. БУРГАС
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN BURGAS
布尔加斯市“新春”文化活动
Бургас отбеляза настъпването на китайската
Нова година с две интригуващи събития. За първи път
морският град бе домакин на Дните на китайското
кино, които се проведоха в Културен център “Морско
казино”. В периода от 15 до 23 февруари бяха
прожектирани пет китайски филма, предоставени
на Общината от Посолството на Китайската народна
република в България и преведени на български език
със съдействието на Институт „Конфуций“ в София.
Официалното откриване се състоя в
навечерието на настъпването на годината на кучето
– 15 февруари от 18:00 ч. в зала “Петя Дубарова”, а
специален гост на събитието бе доц. д-р Андроника
Мàртонова от сектор “Екранни изкуства” на Института
за изследване на изкуствата при БАН. Тя изнесе
публична лекция, посветена на източноазиатското
кино, целяща да помогне българския зрител в
опознаването на другата култура.
Второто събитие представи красотата на
китайската природа и култура, събрани в една от
най-колоритните фотоизложби – “Зимен Китай”.
Тя гостува и в Бургас в периода от 26 февруари до
05 март, благодарение на Институт “Конфуций”
при Великотърновски университет “Св. св. Кирил и
Методий”. Откриването протече с богата културна
програма и уъркшоп за китайски занаяти и изкуства
на 26 февруари от 18:00 ч. в зала 2 на Експоцентър
“Флора” – гр. Бургас.

Burgas marked the arrival of the Chinese New Year
with two intriguing events. For the first time the coastal
city hosted the Days of Chinese Cinema, which took place

at the “Marine Casino” Cultural Center. Between 15 and
23 February, five Chinese films were presented to the
Municipality by the Embassy of the People’s Republic of
China in Bulgaria and translated into Bulgarian with the
assistance of the Confucius Institute in Sofia.
The official opening took place on the eve of the
new year of the dog - February 15 at 6 pm in the “Petya
Dubarova” Hall, and a special guest of the event was
Assoc. Prof. Andronika Martonova PhD from the Screen
Arts department of the Institute of Art Studies at the
Bulgarian Academy of Sciences. She delivered a public
lecture dedicated to East Asian cinema aimed at helping
the Bulgarian audience to become more acquainted
with the other culture.
The second event presented the beauty of Chinese
nature and culture, gathered in one of the most colorful
photo exhibitions - “Winter China”. The exhibition was
on display in Burgas from February 26th to March 5th
thanks to the assistance of the Confucius Institute at St.
Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo.
The official opening was held with a rich cultural
program and a workshop on Chinese crafts and arts on
February 26 at 18:00 in Hall 2 of the Flora Expo Center
- Burgas.
布尔加斯以两场有趣的活动庆祝了春节的到
来。这座沿海城市在“玛丽娜·卡西诺”文化中心
首次举办了中国电影节。在2月15日至23日期间，中
华人民共和国驻保加利亚大使馆向政府提供了五部
中国电影，并在索非亚大学孔子学院的协助下将这
五部电影翻译成了保语版本。
开幕式于狗年除夕——2018年2月15日下午六
点在“佩提亚·杜巴洛娃”礼堂举行。本次活动的
特邀嘉宾是保加利亚科学院艺术研究所屏幕艺术系
的安德罗妮卡·马尔托诺娃副教授。她带来了一场
专门介绍东亚电影的讲座，旨在帮助保加利亚观众
进一步了解亚洲文化。
另一场活动则是最丰富多彩的摄影展之
一，“中国之冬”，这场摄影展集中展现了中国的
自然和文化之美。在大特尔诺沃大学孔子学院的协
助下，这期展览于2月26日至3月5日期间在布尔加斯
展出。 开幕式于2月26日下午六点钟在布尔加斯弗
洛拉博览中心二号厅举行，并包含了丰富的文化项
目和中国手工艺工作坊。
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. В.ТЪРНОВО
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN VELIKO TARNOVO
大特尔诺沃市举办“新春”文化活动

За поредна година китайската Нова година
в старата столица бе отбелязана с грандиозен
концерт. Организатори на събитието са
Посолството на КНР в България, Община Велико
Търново и Институт „Конфуций” към ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”.
Новогодишната програмата започна с
откриването на фотоизложба с 40 фотографии
от Китай. Тя беше разположена във фоайето на
МДТ „Константин Кисимов“. Посетителите имаха
възможността да посетят и ателиета за китайски
занаяти, където китайските преподавателидоброволци към Институт „Конфуций“ във ВТУ
демонстрираха традиционни изкуства като
калиграфия, изрязване на хартия, направа на
китайски възли и др. Гражданите на Търново се
обличаха в традиционни одежди и се снимаха с
различни китайски аксесоари.
Акцент в програмата беше представянето
на класическия китайски танц „Фън Мо“ в пет
действия, пресъздаващи човешките емоции –
любов, щастие, обида, тъга и др. Спектакълът е
дело на група от 40 професионални танцьори от
Пекинската танцова академия, където „Фън Мо“
се изучава през последните 60 години.

As a tradition, the Chinese New Year was
celebrated in the Old capital with a gala concert.
The event was organized by the Embassy of PRC
in Bulgaria, Veliko Turnovo Municipality and the
Confucius Institute at UVT.
The program started with the opening of a
photo ehxibition of 40 pictures from China which
was exhibited in the lobby of the city theater. The
citizens had the possibility to attend workshops
for Chinese crafs, where the Chinese volunteer
teachers from the CI demonstrated caligraphy,
paper-cutting, Chinese knots‘ making, etc. People
could also dress up in Chinese garments with
different accessories and make photos.
During the concert the audience enjoyed the
beauty of the classical Chinese dance „Feng Mo“
in 5 acts, recreating human emotions such as love,
happiness, insult, sorrow, etc. The performance
was made by a group of 40 professional dancers
from Beijing Dance Academy, where Feng Mo is
studied in the last 60 years
.
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作为传统，在这个古都人们以一场节日音
乐会来庆祝中国新年。这场音乐会由中华人民共
和国驻保加利亚大使馆、大特尔诺沃市政府和大
特尔诺沃大学孔子学院共同举办。
这次活动以在市剧院大厅的40幅中国照
片展开始。在这里，市民们有机会参与到中国手
工的文化体验当中。孔子学院的中国汉语教师志
愿者们为这一文化体验准备了书法、剪纸和中国
结制作等内容。人们还可以在这穿戴中国服饰并
拍照。
在演出中，观众们欣赏到了中国的古
典舞之美。“粉•墨”演出由五个部分组成，表
现了人生的爱恨悲欢。演出由北京舞蹈学院的40
余名专业舞者为观众呈现。在北京舞蹈学院，“
粉•墨”这个剧目已有六十余年的教学历史。
По случай китайската Нова година Институт
„Конфуций“ не пропусна да зарадва и наймалките. Деца от Детска градина „Соня” и
Основно училище „Св. Патриарх Евтимий”, заедно
със студенти от Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий” и представители на

Институт „Конфуций” се събраха в ресурсния
кабинет на училището, за да отбележат т. нар.
Пролетен фестивал.
Изрязване
на
хартия,
калиграфия,
демонстрация на китайски занаяти, живопис
и китайски възли бяха част от изненадите,
подготвени за великотърновските деца. Те от своя
страна изпълниха китайски песнички, научени по
време на занятията по китайски език.
Оn the occasion of the Chinese New Year, the
Confucius Institute surprised its youngest students
as well. Children from “Sonya” Kindergarten and “St.
Patriarch Evtimiy” Primary School, together with
students from “St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo and teachers from the Confucius
Institute gathered in the resource room of the school
to celebrate the so-called Spring Festival.
Paper cutting, calligraphy, Chinese crafts,
painting and Chinese knots were part of the surprises
prepared for the children of Veliko Tarnovo. They,
in turn, had prepared performances of Chinese
children’s songs taught to them during the Chinese
language classes.
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大特尔诺沃也不甘落后，中国春节也同样
孔子学院为大特尔诺沃的孩子们准备了剪纸、
惊艳了年纪最小的学生们。来自索尼娅幼儿园和 书法、中国手工、国画和中国结等惊喜。孩子们
帕特里昂·耶夫季米学校的孩子们，大特尔诺沃 也轮流为大家表演了他们在汉语课上学到的中国
大学的学生们，以及孔子学院的代表们齐聚在学 儿歌。
校的活动室，欢庆中国春节。
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ФОТОИЗЛОЖБА „ЗИМЕН КИТАЙ“ В ГРАД СОФИЯ
PHOTO EXHIBITION “WINTER CHINA” IN SOFIA
在索菲亚市举办“中国之冬”摄影巡展
За пети пореден път бе организирана
фотоизложбата „Зимен Китай“, дело на известния
журналист Велин Пасков и неговата съпруга Мария
Паскова. Изложбата представя студеният северен
китайски град – Харбин, който се намира от двете
страни на река Сунхуа и е домакин на един от найголемите зимни фестивали на ледените скулптури в
света.
В продължение на една седмица всеки
столичанин, желаещ да се наслади на великолепните
ледени скулптури в Харбин, имаше възможността да
го направи като посети галерия-книжарница „София
Прес“ в периода 12-23 февруари в гр. София.
Изложбата бе част от кампанията, свързана
с избирането на Пекин за домакин на зимните
олимпийски игри през 2022 г. Проектът беше
реализиран с помощта на Институт “Конфуций“
“във ВТУ и Център „Иновации и Развитие“ при
Икономическия университет в гр. Варна.
This year, for the fifth time and in a fifth different city, the photo exhibition “Winter China” was organized by Velin Paskov and his wife Maria Paskova.
It presents the northern Chinese city of Harbin which
is located on the banks of Songhua River and hosts
one of the largest winter festivals for ice sculptures
in the world.

For a week, every citizen who wished to revel in
the magnificent ice sculptures, adorning the Chinese
city of Harbin had the opportunity to do so by visiting
the “Sofia Press” bookstore-gallery in the period 1223 February in Sofia.
The exhibition was also part of the campaign for
the election of Beijing as host of the Winter Olympics
2022. The project was realized with the help of the
Confucius Institute at UVT and the “Innovations and
Development” Center at the University of Economics,
Varna.
今年，韦林·帕斯科夫和他的妻子玛丽
亚·帕斯科娃在第五个城市举办了他们的第五
次“中国之冬”摄影巡展，介绍了中国最北部、
最寒冷的城市之一哈尔滨——它位于松花江两
岸，并拥有世界上最大规模的冰雪雕塑节。
在整整一周的时间里，每一位向往去中国
冰城哈尔滨了解华丽冰雕的市民，都有机会在2
月12日到23日之间去“索非亚出版社”书店美术
馆参观。
这场展出也是北京竞选2022年冬季奥运会
主办国的一部分，旨在在赛事开始之前，增进世
界对中国的了解。
本次活动在大特尔诺沃大学孔子学院和瓦
尔纳经济大学“创新与发展”中心的帮助下圆满
举办。
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„ВЕЧЕР НА КИТАЙСКАТА КУХНЯ“ В ГР. ТЪРГОВИЩЕ
“EVENING OF THE CHINESE CUISINE” IN TARGOVISHTE
特尔戈维什特市首次举办“中国美食节”
На 29 ноември 2017 г. в град Търговище се
проведе за първи път Вечер на китайската кухня.
Мероприятието бе организирано от Институт
“Конфуций” към ВТУ и Сдружение “Приятели на
Китай” – Търговище. Специални гости на събитието
бяха кметът на гр. Търговище – д-р Дарин
Димитров, както и представители на общинската
администрация. В програмата бяха включени
хорови изпълнения на китайски език, журиране
и награждаване на победителите в конкурса за
най-вкусно приготвени китайски ястия, кулинарна
демонстрация от майстор-готвача Дай Лу, както и
дегустация на множеството китайски деликатеси.

On November 29 for the first time in the town
of Targovishte was held evening of the Chinese
cuisine. The event was organized by the Confucius
Institute at UVT and “Friends of China” Association
in Targovishte. Special guests of the event were the
Mayor of Targovishte, Dr. Darin Dimitrov, as well as
representatives of the municipal administration. The
program included choir rendition of Chinese songs,
awarding at the contest for Chinese cuisine cooking,
a culinary demonstration by master chef Dai Lu, as
well as tasting of Chinese delicacies.

11月29日，特尔戈维什特市首次举办了中
国美食节。这场活动由大特尔诺沃大学孔子学
院和特尔戈维什特市“中国之友”协会主办。本
次活动的特邀嘉宾是特尔戈维什特市市长达林·
季米特洛夫以及市政府的代表们。活动项目包含
唱诗班演绎中国歌曲、中国佳肴比拼、主厨戴露
（音）的烹饪示范以及多种中华美食的品尝。参
赛者由一个特殊组成的评审团进行评审和颁奖。
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ НОВИ КНИГИ ЗА КИТАЙ
PRESENTATION OF TWO NEW BOOKS ABOUT CHINA
两部有关中国的专著正式发表

През тази година се състоя и друго значимо
събитие за Институт „Конфуций“, а именно
представянето на двете нови книги за Китай на
проф. д.п.н Пламен Легкоступ, почетен председател
и член на УС на Институт „Конфуций“ и доц. д-р
Искра Мандова, която, освен директор на Институт
„Конфуций и преподавател по китайски език във
ВТУ, е и изследовател на средновековната китайска
култура. Те бяха официално представени в рамките
на двудневната Международна научна конференция
„Дипломатически, икономически и културни
отношения между Китай и страните от Централна
и Източна Европа“ от собственика на издателство
„Фабер“ във Велико Търново – г-н Нейко Генчев.
Книгата на доц. д-р Искра Мандова носи
заглавието „Културата на китайската епоха Тан /618907/. Непознатата екзотика“ – част II и е продължение
на първата част със същото име, издадена през 2015
г. Монографията представя по увлекателен начин
периода на управление на китайската династия
Тан, период на разцвет в областта на изкуството,
архитектурата, литературата и пр.
Другото представено издание бе книгата „Пътят.
Драконът. Художникът“, дело на проф. д.п.н. Пламен

Легкоступ.) – художник и ректор на Великотърновския
университет (2007-2015). В нея той разказва за
своите преживявания и впечатления по време на
престоя си в Китай. Книгата е любопитно съчетание
между пътепис, роман, монография, мемоари и
репортаж. В нея са разказани интерсни случки от
ежедневния живот в Китай, създаването и развитието
на великотърновския Институт „Конфуций“, описани
са интересни хора и събития, забележителности, а
акцент в текста са отношенията между държавата
и обществото, в контекста на богатата история и
култура на Поднебесната империя. Книгата има
цветно приложение, в което са представени, както 238
авторски фотографии, така и картини на художника,
вдъхновени от китайските градове Ухан, Сиан и Пекин.
Another important event for the Confucius Institute
took place this year, namely the presentation of the
two new books about China by prof. Plamen Legkostup,
Honorary Chairman and Member of the Board of Advisors
of the Confucius Institute at UVT and by assoc. prof. Iskra
Mandova, who, besides being the Director of the CI and
Chinese language lecturer at UVT, is also a researcher of
medieval Chinese culture. They were officially presented
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at the International scientific sonference “Diplomatic,
Economic and Cultural Relations between China and
Central and Eastern European Countries”. The new editions
by the owner of Faber Publishing House in Veliko Tarnovo
– Mr. Neyko Genchev.
The book of Iskra Mandova is entitled “Culture of
the Tang Dynasty (618-907). The Unknown Exoticism” –
part two and is the continuation of the first part with the
same title, issued in 2015. The monograph presents in a
fascinating way the period of the Chinese Tang Dynasty
– a period of prosperity in all spheres – art, architecture,
literature, etc.
The other one was the book “The Road. The
Dragon. The Artist”, written by prof. Dr. Plamen Legkstup –
artist and rector of Veliko Tarnovo University (2007-2015).
In his work he tells about his experience and impressions
during his stay in China. The book is a curious combination
of travellogue, novel, monograph, memoir and reportage.
He narrates instances of everyday life in China, about the
founding and development of the Confucius Institute of
Veliko Tarnovo, interesting people and events, landmarks,
and the accent in the text are the relations between the
state and the society, in the context of the rich history
and culture of China. The book has a colorful appendix of
238 author photographs, as well as paintings of the artist,
inspired by the Chinese cities of Wuhan, Xian and Beijing.

今年，我院的另一重大事件是，大特尔诺
沃大学孔子学院名誉主席和理事会成员普拉门·列
格科斯图普教授与大特尔诺沃大学孔子学院外方院
长、大特尔诺沃大学汉语讲师和中世纪中国文化研
究员伊斯克拉·曼多娃副教授，在第五届“中国与
中欧和东欧政治、经济、文化关系论坛”中，分别
正式推介了他们新版的著作。新作由大特尔诺沃市
法伯出版社社长内克·根切夫先生出版。
伊斯克拉·曼多娃的著作名为《中国唐朝文化——
未知的异国风情》（第二册），这是第一册同名作
品（出版于2015年）的续篇。这本专著以引人入胜
的方式呈现了中国唐朝时期——艺术、建筑、文学
等各个领域的繁荣时期。
大特尔诺沃大学艺术家，前校长（20072015）普拉门·列格科斯图普教授的著作名为《遇
见龙的艺术家》。他在书中讲述了自己在中国生活
期间的经历和印象。这本书是游记、小说、专著、
回忆录和报道的新奇的组合。他讲述了中国日常生
活的事例，大特尔诺沃大学孔子学院建立和发展的
过程，有趣的人、事件和景点，并强调了在有着悠
久历史和丰富文化的中国国家与社会的关系。本书
有238页彩印，包括了作者的照片和以中国城市武
汉、西安与北京为灵感来源的画作。

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2018

32
ОТКРИТ УРОК ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК
PUBLIC LESSON IN CHINESE LANGUAGE

汉语公开课

На 30 януари 2018 г. учениците от I „г“ клас, които
изучават факултативно китайски език в ОУ „ Св. Патриарх
Евтимий“ в гр. В. Търново, имаха възможността да покажат
наученото до настоящия момент на провелия се за
първи път открит урок по китайски език. Събитието стана
възможно благодарение на подкрепата на г-жа Цветелина
Николова, начална учителка в ОУ „ Св. П.Евтимий“ и
всеотдайната работа на китайската доброволка – г-ца Уан
Хан и Златка Михова, студент-китаист във ВТУ.
На откритият урок присъстваха родителите на
учениците, които имаха възможността да проследят как
се провеждат часовете по китайски език и да се потопят
в учебната атмосфера. Представители на Институт
„Конфуций“ и студенти-китаисти във ВТУ също се включиха
в събитието и с огромен интерес наблюдаваха бързия
напредък на учениците по езика. Децата от своя страна
проявихаизключителенентусиазъмивзехаактивноучастие.
Те отговаряха на въпроси, разпознаваха изображения и ги
назоваваха с китайските им имена, а за финал изпълниха
и няколко песни на китайски език. Изненадата, която бяха
подготвили на родителите си, бе всеки един от тях да каже
на китайски език: „Татко, мамо, обичам ви!“.
След края на учебното занятие директорът на ОУ
„ Св. П. Евтимий“ – г-жа Иваничка Петкова изказа своята
благодарност към екипа на Институт „Конфуций“, към
родителите и поздрави учениците за отдадеността и
старанието им. Тя сподели, че подобни начинания са
много полезни за децата и спомагат за опознаването и
разпространението на китайския език.
On January 30, 2018 first grade students who study
Chinese language as elective course at the “St. Patriarch Evtimii”
School in Veliko Tarnovo had the opportunity to demonstrate
what they have learned at the first open lesson in Chinese
language. The event was made possible thanks to the support
of Mrs. Tsvetelina Nikolova, primary school teacher at the
school and of course thanks to the devoted work of the Chinese
volunteer – Wang Han and Zlatka Mihova, a Chinese language
student at UVT.
The open lesson was attended by parents who had
the opportunity to observe how Chinese language classes
are held and immerse themselves in the school atmosphere.
Representatives of the Confucius Institute and students at the
University of Veliko Tarnovo also took part in the event and
watched with great interest the rapid progress of the students.
The children showed extraordinary enthusiasm and took an

active part in the class. They answered questions, recognized
images and named them with their Chinese names, and for the
finale they performed several Chinese songs. The surprise they
had prepared for their parents was each one of them to say in
Chinese: “Dad, Mom, I love you!”
After the end of the class, the director of the “St. Patriarch
Evtimii” school – Mrs. Ivanichka Petkova expressed her gratitude
to the team of the Confucius Institute and to the parents as
well. She congratulated the students for their dedication and
diligence, and said that such ventures are very useful to children
and help them to explore and spread the Chinese language.
2018年1月30日，大特尔诺沃市帕特里昂·耶
夫季米学校选修汉语的一年级学生们，在第一堂
汉语公开课上迎来了展示自己所学的机会。在班
主任茨维特丽娜·尼科洛娃老师的大力支持下，
以及汉语教师志愿者和大特尔诺沃大学汉语专业
学生兹拉特卡·米霍娃在教学中的高度投入下，
本次活动得以顺利举办。
学生家长们出席了本次公开课，来了解汉
语课堂的形式和方式。他们也沉浸在了学习的氛
围中。来自大特尔诺沃大学孔子学院的学生代表
也到场观摩，他们带着极大的兴趣见证了小学生
们的快速进步。孩子们表现出非凡的热情，积极
参与所有的课堂活动。他们正确回答了问题、指
认了生词图片、展示了自己的中文名字，最后表
演了汉语歌曲。孩子们为自己的父母准备了一个
惊喜——他们每个人都用汉语对父母说：“爸爸
（妈妈），我爱你！”
课后，帕特里昂·耶夫季米学校校长伊万
妮什卡·佩特科娃对家长和孔子学院团队表示感
谢，并对学生们的认真、勤奋表示祝贺。她说，
这样的活动对孩子们非常有帮助，也有助于汉语
的推广和传播。
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СЕДМИЦА НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА „МАГИЯТА НА
ПОДНЕБЕСНАТА…“ – ГР. В. ТЪРНОВО
WEEK OF THE CHINESE CULTURE “THE MAGIC OF CHINA” – V. TURNOVO
大特尔诺沃大学孔子学院举办“天下奇观——中国文化周”活动
Ценка Иванова. След откриването присъстващите
имаха възможността да слушат лекция на тема:
„България и Китай – паралел между две древни
култури“ и да се насладят на прожекция на
китайски филм.
През останалите дни от седмицата на
китайската култура за гражданите на Велико
Търново беше подготвена богата програма.
Сутрин и следобед се прожектираха отбрани
китайски филми, като след сутрешната
прожекция се провеждаше работилница за
китайски занаяти – всеки ден различни, а преди
всяка следобедна се организираше по една
лекция, свързана с китайския език и култура
с различни гостуващи лектори: „Сравнителна
характеристика на тайдзицюен и цигун“ на
Борислава Лечева, „Суеверията, отразени в езика“
на Елица Миланова (преподавател в ПУ), „Идеи
за постигане на разбирателство при „мълчалив“
диалог с китайци“ на гл. ас. д-р Полина Цончева
(преподавател във ВТУ), „Китайска писменост и
калиграфия“ на Георги Златев (докторант във ВТУ)
и „Опит за кратка история на китайското кино“ на
доц. д-р Андроника Мартонова (БАН).
По повод „Магията на Поднебесната“ за
посетителите на ХГ „Борис Денев“ специално беше
Дни на китайската култура под надслов отделена и една от залите, в която бе подредена
„Магията на Поднебеснaта” се проведоха в фотоизложба с 30 фотографии, представящи
гр. Велико Търново в периода 19-27 юни 2018 различни части и моменти от живота, природата
г. Събитието беше организирано от Институт и културата на Китай.
„Конфуций” съвместно с Художествената галерия
„Борис Денев” и със съдействието на Община
Days, dedicated to the Chinese culture titled
Велико Търново. Домакин на мероприятията “The Magic of China” took place in Veliko Tarnovo
бе ХГ „Борис Денев“, където за период от една during the period of 19th – 27th June 2018. The
седмица се проведоха редица дейности, свързани event was organized by the Confucius Institute at
с китайския език и клутура.
UVT together with “Boris Denev” Art Gallery and
На 19 юни 2018 г. с изпълнение на китайски with the cooperation of the Municipality of Veliko
традиционен танц с ветрила се постави началото Turnovo. The host of the event was “Boris Denev”
на „Магията на Поднебесната“. Официални гости Art Gallery, where a number of activities related to
на откриването бяха зам.-кмета на Община Велико Chinese language and culture were held during a
Търново – г-н Ганчо Карабаджаков и Декана на week.
Филологическия факултет във Великотърновския
On 19 June 2018, with the performance of
университет „Св. св. Кирил и Методий“ – проф. д-р
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traditional Chinese dance with fans, the event “The
Magic of China” was launched. Official guests at the
opening ceremony were the Deputy Mayor of Veliko
Turnovo – Mr. Gancho Karabadzhakov and the Dean
of the Faculty of Modern Languages at UVT – prof.
Tsenka Ivanova. The event continued with an opening
lecture “Bulgaria and China – a Parallel between Two
Ancient Cultures” and a screening of a Chinese film.
During the next days of the Chinese Culture
Week, a rich program was prepared for the citizens
of Veliko Turnovo. In the mornings and afternoons,
selected Chinese films were screened, with different
Chinese crafts workshops every day, and lectures on
Chinese language and culture, delivered by various
visiting lecturers: Comparative Characteristics of
Taijiquan and Qigong by Borislava Lecheva (Wushu
teacher at CI), Superstitions, reflected in the language
by Elitsa Milanova (lecturer at the University of
Plovdiv), Ideas for understanding in “silent” dialogue
with Chinese by Polina Tsoncheva, PhD (lecturer
at UVT), Chinese writing and calligraphy by Georgi
Zlatev (PhD student at UVT), and Short History of
Chinese Cinema by Assoc. prof. Andronika Martonova
(Bulgarian Academy of Sciences).
On the occasion of the event “The Magic of
China” a photo exhibition with 30 photos, depicting
different parts and moments of the everyday
life, nature and culture of China, provided by the
Confucius Institute was exhibited for the visitors of
the gallery in one of the halls.

2018年6月19日至27日，“天下奇观——
中国文化周”活动在大特尔诺沃市成功举办。此
次活动由大特尔诺沃大学孔子学院与大特尔诺沃
市立博斯利∙登涅夫美术馆联合组织，大特尔诺
沃市政府协办。在这一周，美术馆里开展了一系
列同中国语言、文化相关的精彩项目。
19日，活动以大特大学汉语生们表演的传
统中国舞蹈拉开了此次活动的帷幕。大特尔诺
沃市副市长甘其沃∙卡拉巴扎科夫和大特尔诺沃
大学东方语言学院院长切纳卡•伊娃诺娃教授出
席了开幕式。随后进行的是题为《保加利亚和中
国——两种古老文化的平行世界》的演讲和中国
电影欣赏。
在接下来的几天，每天都有不一样的精彩
节目呈现给当地群众。每天上午和下午都会分别
播放一部孔子学院精心挑选的中国电影，期间穿
插不同类型的中国手工艺作品展和有关中国文化
的讲座。讲座包括：鲍里斯拉娃•列舍娃（孔子
学院武术教师）主讲的《太极拳与气功的特征比
较》、普罗夫迪夫大学埃莉萨•米拉诺娃讲师主
讲的《语言中的民间迷信》、《协助》所著《理
解的思想》。大特尔诺沃大学波琳娜•特森切娃
副教授主讲的《关于同中国人“沉默”对话的理
解研究》，大特尔诺沃大学博士生格奥尔基•兹
拉特夫主讲的《中国书法写作》和安东尼卡•玛
特诺娃副教授主讲的《中国电影简史》。
本次文化周在美术馆 的一个展厅里共展
出了由孔子学院提供的30张中国摄影图片，表现
了当代中国的自然与文化、中国人的日常生活。
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XIX МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ“ – 2018
XIX INTERNATIONAL MASQUERADE FESTIVAL “KUKERLANDIA” – 2018
亮相扬博尔国际面具节
На 22 февруари 2018 г. Институт „Конфуций“
във ВТУ имаше честта да участва в 19-то издание
на Международния маскараден фестивал
„Кукерландия“ като прдстави атрактивния
традиционен китайски „Танц на дракона“. Той
беше включен в дефилето по случай откриването
на фестивала, което за поредна година показа
невъобразимо богатата палитра от маскарадни
традиции, представени от състави от всички
краища на България.
По време на тазгодишното си участие
студенти-китаисти и китайски преподавателидоброволци към Институт „Конфуций“ успяха
за пореден път да смаят публиката със своето
изпълнение.
2018年2月22日，大特尔诺沃孔子学院有
幸在第19届国际面具节中表演了精彩绝伦的中国
传统节目“舞龙”。“Kukerlandia” 面具节连
续19年展示了全保加利亚舞蹈团和众多国际参与
者精彩纷呈的表演，而“舞龙”则是该节日的开
幕演出。
今年的扬博尔国际面具节，学习汉语的保
加利亚学生和大特尔诺沃大学孔子学院的汉语教
师志愿者再次以他们的演出给观众带来了视觉冲
击。

On February 22, 2018, the Confucius Institute
at UVT had the honor to participate in the 19th edition of the International Masquerade Festival “Kukerlandia” by performing the attractive traditional Dragon Dance. It was part of the opening ceremony of
the festival, which for the 19th consecutive year presented the unimaginably rich palette of masquerade
traditions, presented by Bulgarian dance ensembles
from all over Bulgaria.
During this year’s festival, students studying
Chinese and Chinese volunteer teachers from the
Confucius Institute managed to astonish the audience
once again with their performance.
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ФЕСТИВАЛ НА РОЗАТА 2018 Г. – ГР. КАЗАНЛЪК
ROSE FESTIVAL IN KAZANLAK 2018
2018年卡赞勒克玫瑰节

Институт „Конфуций“ отново беше поканен
да се включи в един от най-очакваните фестивали
в България, а именно Фестивала на розата в гр.
Казанлък. Тази година програмата на студентитекитаисти във ВТУ и китайските преподавателидоброволци към Институт „Конфуций“ беше част
от заключителното дефиле на фестивала. Екипът
беше подготвил за участието си традиционни
китайски танци с дракон и с ветрила, които бяха
истинска атракция за многобройните зрители на
събитието, изпълнили центъра на града. Голяма
радост изразиха и внушителният брой гости от
Далечния Изток, които бяха повече от щастливи
да видят представители на тяхната колоритна
култура.

volunteer teachers from the Confucius Institute
were invited to enrich the program for the closing
parade of the festival, which included participants
from many countries. The CI’s team had prepared
traditional Chinese dances with dragon and fans,
which were a real attraction for the thousands of
viewers gathered in the city center. The impressive
number of guests from the Far East who were more
than happy to see the presentation of their colorful
culture also expressed great joy.

孔子学院再次被邀请参加保加利亚最受期待的
节日之一——卡赞勒克的玫瑰节。2018年，大特
尔诺沃大学的中文学生和孔子学院的汉语教师志
愿者受邀参加玫瑰节的闭幕游行，游行中也有许
多来自其他国家的参与者。孔子学院的团队准备
Тhe Confucius Institute was invited again to 了传统舞龙与水袖舞蹈，吸引了聚集在市中心数
be part of one of the most anticipated festivals in 千名观众的眼球。大量来自东亚的宾客们也表达
Bulgaria – the Rose Festival in Kazanlak. This year 了他们内心极大的喜悦，很高兴看到这样丰富多
students studying Chinese at UVT and Chinese 彩的文化。
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МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„МУЗИТЕ“ – ГР. СОЗОПОЛ
INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL OF ARTS “THE MUSES”
IN SOZOPOL
参加索佐波尔“缪斯”国际青少年文化节
Институт „Конфуций“ във ВТУ
за
поредна година беше поканен за партньор
в Международния младежки фестивал за
изкуствата „Музите“ в гр. Созопол. Фестивалът
ежегодно се организира съвместно от Община
Созопол и Сдружение „Музите“ и е под патронажа
на Вицепрезидента на Р България.
Тази година екипът на Институт „Конфуций“
отново взе участие в парадното шествие и
концерта по случай откриването на втората
сесия на Фестивала, представяйки традиционни
китайски танци с ветрила и дълги ръкави. Като
партньор на събитието, екипът на Института
имаше честта да избере и награди свои фаворити
сред многобройните участници от над 15 държави.
The Confucius Institute at UVT was invited
again as a partner at the International Festival of Arts
“The Muses” in Sozopol. The festival is organized
every year by the Municipality of Sozopol and the
“Muses” Association, and is under the patronage of
the Vice President of Republic of Bulgaria.
This year the CI’s team took part in the parade
and in the concert during the opening ceremony
of the second session of the Festival, by presenting
traditional Chinese dances with fans and long
sleeves. Аs a partner of the event, the we had the
honor to choose and award our favorites among the
numerous participants from over 15 countries.

大特尔诺沃大学孔子学院再次被邀请作为
索佐波尔“缪斯”国际青少年文化节的合作伙
伴。该节日每年由索佐波尔市政府和“缪斯”协
会组织，并受到保加利亚共和国副总统的赞助。
今年，孔子学院团队在第二节开幕式中参
加了游行队伍和音乐会，表演了扇子和水袖舞
蹈。此外，作为该活动的合作伙伴，在闭幕式上
大特尔诺大学孔子学院团队有幸从来自15个国家
的众多参与者中选择他们最喜欢的表演并为其颁
奖。
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КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
CONTESTS AND COMPETITIONS
中国文化竞赛
KOНКУРС И ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ И
УНИКАЛНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ“
“BULGARIA AND CHINA – ANCIENT AND UNIQUE CIVILIZATIONS”
CONTEST AND EXHIBITION
“中国和保加利亚古代文明”文化作品竞赛与作品展

На 22 май 2018 г. в зала 108В на Институт
„Конфуций“ се състоя награждаването в VIII
Национален конкурс на тема „България и Китай
– древни и уникални цивилизации“. В него взеха
участие над 260 души от повече от 10 населени
места. Всеки участник получи сертификат за
участие, а над 50 души бяха отличени и получиха
предметни награди в две основни категории
„Изкуство“ и „Литература и култура“. Наградите
връчиха деканът на Факултета по изобразително
изкуство във ВТУ – доц. Борис Желев и деканът
на Филологическия факултет – проф. д-р Ценка
Иванова. Наградените рисунки бяха подредени в
изложба във фоайето на Института.
On May 22nd 2018 in room 108B of the
Confucius Institute the awarding at the VIII National
contest “Bulgaria and China – ancient and unique
civilizations” was held. Over 260 people from more
than 10 cities in Bulgaria took part in the competition.
Every participant received a participation certificate,
while more than 50 people won awards in two main
categories – “Arts” and “Literature and Culture”. The
awards were given by the Dean of the Faculty of Fine
Arts at UVT – assoc. prof. Boris Zhelev and the Dean
of the Faculty of Modern Languages – prof. Tsenka
Ivanova.

2018年5月22日，第八届“保加利亚与中
国——古老而独特的文明”全国竞赛在孔子学院
108B教室举行。来自保加利亚十余个城市的260
余人参与了比赛。每位参赛者都获得了参赛证
书，其中50余人获得了“艺术”和“文学与文
化”两个大类的奖项。大特尔诺沃大学美术学院
院长博利斯·捷列夫教授和现代语言学院教授切
纳卡·伊万诺娃教授为获奖者颁奖。
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СЪСТЕЗАНИЕ „ПЕЙ С МЕН НА КИТАЙСКИ ЕЗИК“
“SING WITH ME IN CHINESE” CONTEST
第五届“汉语歌唱大赛”
The fifth “Sing with Me in Chinese” competition
took place on 14 and 21 December 2017. It was
organized by the Confucius Classroom at “Vasil
Levski” High School in partnership with the Confucius
Institute at University of Veliko Tarnovo. The
competition was held in two rounds according to the
age groups of the participants – 1st – 7th grade and
8th – 12th grade.
Children in both age groups once again
demonstrated exceptional creativity and irresistible
enthusiasm. Particularly attractive were the young
students who performed on the stage wearing
costumes, masks and accessories according to the
На 14 и 21 декември 2017 г. се проведе theme of their song. The fact is that the children
петото състезание „Пей с мен на китайски език“. studying the language participate willingly and eagerly
То беше организирано от Класна стая „Конфуций“ await each subsequent edition of the competition,
в СУ „Васил Левски“ в партньорство с Институт which year after year gains increasing popularity
„Конфуций“ – гр. Велико Търново. Състезанието and attracts interest among the participants and the
отново се проведе в два кръга според възрастта audience.
на участниците – 1-7 клас и 8-12 клас.
Децата и в двете възрастови групи за пореден
път демонстрираха изключителна креативност
и неудържим ентусиазъм. Особено атрактивни
бяха малките ученици, които носеха костюми,
маски и аксесоари, за да направят изпълнението
си по-впечатляващо за журито. Факт е, че
децата, изучаващи езика, участват с желание и с
нетърпение очакват всяко следващо издание на
състезанието, което от година на година набира
все по-голяма популярност и предизвиква интерес
сред участниците и публиката.
第五届“汉语歌唱大赛”于2017年12月14
日和21日，由大特尔诺沃大学孔子学院和“瓦
西尔·列夫斯基”中学孔子课堂合作举办。大赛
根据年龄分为一至七年级和八至十二年级两组进
行。
两组的选手都表现出了非凡的创造力和不
可抗拒的热情。舞台上根据歌曲主题穿戴了服
装、面具和配饰表演的年轻学生们格外引人注
目。事实上，学习汉语的孩子们都热切盼望着每
一场比赛，这场赛事一年比一年更受欢迎，吸引
了参与者和观众们的浓厚兴趣。
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ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ
LECTURES , SEMINARS AND CONFERENCES
举办讲座，研讨会和国际学术会议
ЛЕКЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И
ИКОНОМИКА
LECTURES IN UIBE

在对外经贸大学进行讲座

В началото на м. ноември 2017 г. българиският
директор на Институт „Конфуций“ във ВТУ бе
поканена да изнесе лекция в Университета по
международен бизнес и икономика, гр. Пекин.
Лекцията бе на тема: „Интегриране на
институтите „Конфуций“ в местна среда и
чуждоезиковто обучение в България“.
In the beginning of November, 2017, the
Bulgarian director of CI at UVT was invited to deliver
a lecture in the University of International Business
and Economics in Beijing. The topic of the lecture
was “Integration of Confucius Institutes in Local

Environment” and “Foreign Language Studying in
Bulgaria”.
2017年11 月， 保加利亚大特尔诺沃大学
孔子学院院长伊丝克拉•曼多娃副教授在对外经
贸大学进行关于孔子学院本土校院整合及保加利
亚外语教学的讲座。
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ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП НА 26 МАРТ 2018 Г.
В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА ТЕМА:
„КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО“
LECTURE BY PROF. PLAMEN LEGKOSTUP ON “CLASSICAL TECHIQUES
AND MODERN TECHNOLOGIES IN FINE ARTS” AT BEIJING FOREIGN
STUDIES UNIVERSITY (BFSU), MARCH 2018.
2018年3月，普拉门·列格科斯图普教授在北京外国语大学进
行题为《传统技术和当代工艺美术》的讲座
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ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р ИСКРА МАНДОВА НА 26 МАРТ 2018 Г. В
ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА ТЕМА: „ГРИМ,
ОБЛЕКЛО И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТАНСКИТЕ ДАМИ“
LECTURE BY ASSOC. PROF. ISKRA MANDOVA ON “MAKE-UP,
GARMENTS AND SOCIAL STATUS OF TANG LADIES” AT BEIJING
FOREIGN STUDIES UNIVERSITY, MARCH 2018.
2018年3月，伊丝克拉·曼多娃副教授在北京外国语大学进行题为
《唐代女性妆容、服饰及社会地位》的讲座。
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ЛЕКЦИИ НА ДОЦ. Д-Р ИСКРА МАНДОВА ПРЕД
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ-ДОБРОВОЛЦИ ЗА РУСИЯ, БЪЛГАРИЯ И ДР.
В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА, ЮЛИ 2018 Г.
НА ТЕМИ: „ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА И ЧУЖДОЕЗИКОВОТО
ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА“; „ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА. НЯКОИ
МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КИТАЙЦИТЕ И
ЕВРОПЕЙЦИТЕ“
LECTURES BY ASSOC. PROF. ISKRA MANDOVA ON “COMMON
EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES” AND
“FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN EUROPE” AT BEIJING
LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY (BLCU), JULY 2018.
2018年7月，伊丝克拉·曼多娃副教授在北京语言大学进行关于“欧
洲共同语言参考标准”及“欧洲外语学习”的讲座。
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ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП НА 25 ОКТОМВРИ
2018 Г. В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
НА ТЕМА: „ИЗКУСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ НА КРЪСТОПЪТЯ НА
ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”
LECTURE BY PROF. PLAMEN LEGKOSTUP ON “BULGARIAN ART AT
THE CROSSROAD OF CIVILIZATIONS” AT BEIJING LANGUAGE AND
CULTURE UNIVERSITY (BLCU), OCTOBER 2018.
2018年10月，普拉门•列格科斯图普教授在北京外国语大学进行题为
《保加利亚艺术在文明的十字路口》的讲座。
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ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. ЦЕНКА ИВАНОВА НА 25 ОКТОМВРИ В
ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА НА ТЕМА:
„ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, РЕАЛИИ. ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ ВРЪЗКИ“
LECTURE ON „LANGUAGES, CULTURES, REALIA. LANGUAGE AND INTERCULTURAL RELATIONS” BY PROF. TSENKA IVANOVA AT BEIJING
LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY, OCTOBER 25TH, 2018
2018年10月25日，切纳卡·伊娃诺娃教授在北京语言大学进行题为
《语言、文化、教具及语言和跨文化关系》的讲座。
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ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р ИСКРА МАНДОВА НА 25 ОКТОМВРИ 2018
Г. В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА НА ТЕМА:
„ГРИМ, ОБЛЕКЛО И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТАНСКИТЕ
ДАМИ“
LECTURE ON “MAKE-UP, GARMENTS AND SOCIAL STATUS OF WOMEN DURING THE TANG DYNASTY” BY ASSOC. PROF. ISKRA MANDOVA AT BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY,
OCTOBER 25TH, 2018.
2018年10月25日，伊丝克拉·曼多娃副教授在北京外国语大学进行题
为《唐代女性妆容、服饰及社会地位》的讲座。
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II МЕЖДУНАРОДНО ЕКСПО ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
2ND CHINA BEIJING INTERNATIONAL LANGUAGE CULTURE EXPO
第二届中国北京国际语言文化博览会

2018年10月25日保加利亚大特尔诺沃大学
На 25 октомври 2018 г. Деканът на
Филологическия факултет във ВТУ – проф. д-р Ценка 语言学院院长和保加利亚大特尔诺沃大学孔子学
Иванова и Директорът на Институт „Конфуций“ – 院院长参加了第二届中国北京国际语言文化博览
доц. д-р Искра Мандова бяха официални гости 会开幕式。
на откриването на II МЕЖДУНАРОДНО ЕКСПО ЗА
ЕЗИЦИ И КУЛТУРА, което се проведе в Пекин.
On October 25th 2018 the Dean of the Faculty of
Modern Languages at UVT – prof. Tsenka Ivanova and
the Director od the CI at UVT were official guests at
the opening of 2ND CHINA BEIJING INTERNATIONAL
LANGUAGE CULTURE EXPO.
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БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ ФОРУМ „МЕЖДУНАРОДНИ КЛЪСТЕРНИ
ПОЛИТИКИ“
BULGARIAN-CHINESE FORUM ON INTERNATIONAL CLUSTER POLICIES
保加利亚--中国国际集群政策论坛
През май 2018 г. за първи път беше проведен
Българо-китайски
форум
„Международни
клъстерни политики“ във Фестивалния и
конгресен център в град Варна, който имаше за
цел да засили търговските и икономическите
отношения между Китай и България, в
съответствие с инициативата „ЕС – Китай –
2018 г.“, посветена на тузризма, инициативата
на китайското правителство „Един пояс, един
път“ и Формата за регионално сътрудничество
„16+1“. Организатори на събитието бяха Институт
„Конфуций“ във ВТУ и Център „Иновации и
развитие“ към ИУ – град Варна, а фокусът бе върху
създаване на сътрудничество между български и
китайски компании, организации и институции,
посредством изграждането на международни
клъстерни връзки.

In May 2018 for the first time Bulgarian-Chinese
Forum (BCF) on International Cluster Policies was
held in the Festival and Congress Center in Varna,
which aimed at promoting trade and economic
relations between China and Bulgaria in line with the
EU-China 2018 tourism initiative, China’s One Belt
One Road Initiative, and the 16+1 Initiative between
CEE countries and China. The Forum was organized

by the Confucius Institute at UVT and Innovation
and Development Center at University of Economics
– Varna in order to enhance cooperation between
Chinese and Bulgarian companies, organizations
and institutions through the establishment of
international cluster links and collaborations.
2018年5月，首届“保加利亚--中国国际
集群政策论坛”在瓦尔纳会展中心顺利举行。论
坛以促进中保两国的经济贸易关系为宗旨，与中
欧2018年旅游和秦倡议、中国“一带一路”倡
议和“中国与中东欧国家合作框架”的目标不谋
而合。本论坛由保加利亚大特尔诺沃大学孔子学
院与瓦尔纳经济大学“创新与发展中心”联合承
办， 重点在于通过国际集群链接与协作的建立
推动中保两国企业、组织和部门间的合作交流。
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ФОТОИЗЛОЖБА „КИТАЙ ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА ... ТЕЛЕФОНА“
PHOTO EXHIBITION “CHINA THROUGH THE LENS OF … THE PHONE”
“手机镜头下的中国”图片展
Фотоизложбата „Китай през обектива на ...
телефона“, дело на проф. Пламен Легкоступ бе
подредена във фоайето на Институт „Конфуций“
в началото на месец октомври 2018 г. Дванадесет
табла с фотографии, снимани с личния телефон
на професора, представят различни градове в
Китай като Ухан, Сиан, Шанхай и Пекин – както
пейзажи и красиви забележителности, така и
моменти от ежедневието на китайците. Снимките
показват истинското лице на Китай – неговата
величественост и непринуденост, обгърнати от
съвършена хармония.

2018年10月初，普拉门·列格科斯图普教
授的“手机镜头下的中国”图片展于孔子学院大
厅展出。教授用个人手机拍摄的照片呈现在十二
张展板上，展现了武汉、西安、上海和北京等不
同城市的名胜风景以及中国人日常生活的瞬间。
这些照片展示了中国的真实面貌——它一派和
谐，不失庄严与简约。

Photo exhibition “China through the lens of
... the phone” by professor Plamen Legkostup was
arranged in the lobby of the Confucius Institute at
the beginning of October 2018. Twelve dashboards
of pictures, photographed with the professor’s
personal telephone, present different cities in China
such as Wuhan, Xi’an, Shanghai and Beijing – both
landscapes and beautiful sights, as well as moments
of everyday life of the Chinese people. The photos
show China’s true face – its majesty and simplicity,
embraced by perfect harmony.

ОБУЧЕНИЕ НА КИТАЙСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ – VII 2018
ТRAINING OF CHINESE VOLUNTEERS FOR BULGARIA – JULY 2018
2018年赴保加利亚汉语老师志愿者培训
Над 20 китайски преподаватели-доброволци
преминаха своето едномесечно обучение в
Пекинския университет за езици и култура, което
включваше и курс по български език в рамките
на 40 учебни часа, който бе воден от българския
директор на Институт „Конфуций“ във ВТУ –
доц. Мандова. Учителите от Китай ще работят в
България през учебната 2018/2019 г.

More than 20 Chinese volunteer teachers
passed their one-month training at Beijing Language
and Culture University, which included also a course
in Bulgarian language within 40 academic lessons,
taught by the Bulgarian director of the Confucius
Institute at UVT – Ms. Mandova. The teachers from
China are now working in Bulgaria during 2018/2019
academic year.
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ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р БОРА БЕЛИВАНОВА
PUBLIC LECTURE OF PROF. BORA BELIVANOVA, PHD
大特尔诺沃大学孔子学院举办中国历史文化讲座暨表彰仪式
На 22.05.2018 г. по покана на Институт „Конфуций“
във ВТУ публична лекция на тема: Красотата в творбите
на поети и писатели от древна Азия изнесе проф. д-р
Бора Беливанова. След лекцията професор Беливанова
бе удостоена с почетен плакет за особен принос в
развитието на китаистиката във Великотърновския
университет и дейността на Институт “Конфуций”.
Проф. д-р Бора Беливанова е един от найвидните китаисти в България. От 1966 г. е редовен
преподавател по китайски език, от 1980 г. – доцент, а от
1994 г. – професор по китайска литература. В периода от
1990–1992г.ебилалекторпобългарскиезиквПекинския
университет за чужди езици, а от 2002 г. преподава
китайски език във Великотърновския унверситет „Св.

св. Кирил и Методий“. Публикувала е научни статии
в руски, полски, немски, чешки и др. издания и е
автор на учебници, помагала и христоматии. Известен
български преводач на произведения от старата,
средновековната и новата китайска литература, главен
редактор на списание „Китай“ и сътрудник на Българска
енциклопедия (китайска митология и литература).
Научните ѝ постижения и приносите ѝ за развитието
и разпространението на китайския език и култура в
България нарежда проф. Беливанова на първите места
сред най-уважаваните и почитани лектори-китаисти в
страната ни.
На този ден с почетни грамоти и награди бяха
удостоени и студенти-четвъртокурсници от ВТУ “Св.
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св. Кирил и Методий” за особен принос за развитието awarded by the doyen of the Sinologists in Bulgaria – prof.
дейността на Институт “Конфуций” във ВТУ, които им Bora Belivanova.
бяха връчени лично от доайена на китаистиката в
България – проф. д-р Бора Беливанова.
2018年5月22日，保加利亚著名汉学家、
翻译家博拉•波利娃诺娃教授受邀在大特尔诺沃
On May 22nd 2018 prof. Bora Belivanova was invited 大学孔子学院举办题为《古亚洲诗歌与作者》的
to the Confucius Institute at the University of Veliko Turnovo 中国历史文化公开讲座，吸引学校各年级汉语生
to deliver a public lecture on Beauty in the Works of Poets and 前来参加。讲座内容由浅入深。博拉•波利娃诺
Writers from Ancient Asia. After the lecture prof. Belivanova 娃教授首先就古代亚洲文学家对“美”的看法，
was awarded with an honorary plaque for a her enormous 尤其对“毛诗”这方面的内容进行详细分析。随
contribution to the development of Chinese studies at the 后，她对其它古代亚洲文化进行对比，例如，以
University of Veliko Tarnovo and of the Confucius Institute. 印度和伊朗文化为主题，与中国古代文化进行横
Prof. Bora Belivanova is one of the first and most 向与纵向对比。讲座结束后，大特大学孔子学院
prominent Bulgarian sinologists. Since 1966, she has been 为她颁发了高等荣誉奖，感谢她为大特大学及孔
working as a Chinese language teacher, since 1980 – 子学院做出的特殊贡献。
associate professor, and since 1994 – professor of Chinese 博拉•波利娃诺娃教授是大特大学成就突出的首
literature. In the period 1990-1992 she was a Bulgarian 位汉学家，曾在俄罗斯、波兰、德国、捷克等国
language lecturer at the Beijing Foreign Studies University, 发表过多篇学术论文，且撰写过多本教科书，参
and since 2002 has been teaching Chinese language and 与了《保加利亚百科全书》的编撰工作（主要负
literature at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko 责中国神话和文学部分的编撰）。她1966年成为
Turnovo. She has published scientific papers in Russia, 一名汉语教师，1980年被评为副教授，1994年荣
Poland, Germany, Czech Republic, etc. and is the author of 升中国文学领域的教授。1990年至1992年，她做
textbooks, books and anthologies. Prof. Belivanova is also 客北京语言大学担任保加利亚语讲师，2002年起
known as a leading Bulgarian translator of ancient, medieval 在大特尔诺沃大学主讲汉语。她是《中国》杂志
and contemporary Chinese literature texts, editor-in-chief of 的主编，是保加利亚著名的中国古代、近现代和
“China” Magazine and associate in Bulgarian Encyclopedia 现代文学作品翻译的专家，更是保加利亚备受尊
(Chinese Mythology and Literature). Her scientific 敬的中国文化研究学者之一。她为中国语言、中
achievements and contributions for the development and 国文化在保加利亚的发展与推广做出了不可磨灭
promotion of Chinese language and culture in Bulgaria 的贡献。
make her one of the most respected sinologists.
为表彰大特大学部分四年级学生为大特孔
On this day graduating students from UVT also 院做出的突出贡献，孔子学院邀请博拉•波利娃
received honorary diplomas and awards for their 诺娃为这些学生颁发荣誉证书，激励他们励精图
contribution to the development of the Confucius Institute 治，奋发勇进，学以致用。
at our university. They had the honor to be personally
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 12-13 X 2018 Г.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OCTOBER 12-13TH, 2018
2018年第五届 “中国与中东欧国家的外交、经济与文化关系”国际
学术研讨会成功召开
Международната
научна
конференция
„Дипломатически, икономически и културни
отношения между Китай и страните от Централна
и Източна Европа“ е ежегодна, пета по ред и всяка
година се организира от Институт „Конфуций“ във
Великотърновския университет около датата на
откриването на Института – 10 октомври.
Тази година заявки за участие подадоха
28 души, 7 от които са от КНР. Специално за
конференцията от Китай пристига делегация от
Университета по международен бизнес и икономика
в Пекин, водена от Декана на Факултета по китайски
език и литература – проф. Дън Жубин.
Участниците в тазгодишната международна
конференция са научни работници, преподаватели,
учители и докторанти от ВТУ, СУ, БАН, ПУ, 138 СУЗИЕ
„проф. Васил Златарски“ – гр. София и ЧСУ „Евлоги и
Христо Георгиеви“ – гр. София. Темите на докладите са
разнообразни и интересни, и засягат дипломацията,
правото, икономиката, проекта за регионално
сътрудничество „16+1“, големия геополитически
проект „Един пояс, един път“, както и проблеми,
свързани с литературата, културата и философията.
The Vth International scientific conference
“Diplomatic, Economic and Cultural Relations between
China and Central and Eastern European countries” was
organized by the Confucius Institute at Veliko Tarnovo
University around the birthday of the Institute – October
10th.
28 participants submitted their papers this year, 7
of which from the PRC. A delegation from the University
of International Business and Economics in Beijing, led
by the Dean of the School of Chinese Language and
Literature arrived in Veliko Turnovo for the conference.
The participants in this year’s international
conference were scientists, lecturers, teachers and PhD
students from the University of Veliko Tarnovo, Sofia
University, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv
University, 138 “Prof. Vasil Zlatarski” School in Sofia,
and from “Evlogi and Hristo Georgievi” School in Sofia.
The topics of the papers were diverse and interesting,

concerning diplomacy, law, economics, the “16+1”
regional cooperation project, the big geopolitical project
“One Belt, One Road”, as well as literature, culture and
philosophy.

 	 2018年10月12日至13日，第五届“中国与
中东欧政治、经济、文化关系”国际研讨会在保
加利亚大特尔诺沃大学孔子学院举行。来自中保
两国高校、教育研究机构的100余名专家和学者
参加了此次会议。会议旨在推动中国与中东欧政
治、经济、文化关系发展，探讨双边在各个领
域的发展现状，加深海内外学者之间的交流与合
作。
保加利亚前议会议长米哈伊尔·米科夫，
保加利亚高级教育工会会长丽丽亚娜·瓦尔切
娃，索非亚区政府秘书长玛雅·察诺娃，特尔戈
维什特市市长达林·迪米特罗夫、副市长拉雅·
玛帖娃，布尔加斯市副市长约旦咔·阿娜妮也
娃，大特尔诺沃大学副校长迪米特尔·迪米特罗
夫等嘉宾出席开幕式。
本届研讨会共有28位学者提交了研究报
告，其中7名来自中国（1名大特孔院汉语教师，2
名大特孔院汉语教师志愿者，4名外经贸大学中国
语言文学院教师）。此外，与会者还有来自大特
尔诺沃大学、索非亚大学、保加利亚科学院、普
罗夫迪夫大学、索非亚瓦希尔·兹拉特斯基138中
学及索非亚伊芙洛基和赫里斯托·乔治耶夫学校
的科学家、学者、教师和博士生。参会报告主要
围绕外交、法律、经济、16+1区域合作项目及“
一带一路”上的文学、文化和哲学思想等等主题
展开讨论。
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ЛЕТЕН ЛАГЕР В КИТАЙ
SUMMER CAMP IN CHINA
首次成功组织“中学生访华夏令营

Не за пръв път ученици от СУ “Васил
Левски“ в гр. Русе имаха възможността да посетят
Китай и да се потопят в езиковата и културна
среда на страната. В летния лагер участие взеха
15 ученици и един преподавател от училището.
Децата посетиха много забележителности като
Храма на Небето, Великата китайска стена,
Забранения град, площадът Тиен‘анмън и
Зоологическата градина в Пекин, където видяха
панди. Посетиха и старата столица Сиан, където
обходиха Теракотената армия, Музеят Banpo,
двореца Фамън, Историческия музей, Пагодата на
голямата дива гъска; градината Ююен, както и The
Bund в Шанхай.

Not for the first time, students from “Vasil
Levski” Secondary school had the opportunity to visit
China and immerse themselves in the linguistic and
cultural environment of the country. 15 students and
one teacher from the school took part in the summer camp. The children visited many sights, the Temple of Heaven, the Great Wall, the Forbidden City,
Tian’anmen Square, and the Beijing Zoo where they
saw a panda. They also visited the ancient capital
of Xian where they saw the Terracotta Army, Banpo
Museum, Famen Palace, Xian History Museum, Great
Goose Pagoda, Yu Garden, and The Bund in Shanghai.

“瓦西里.列夫斯基”中学的学生有机会
去中国，将自己完全沉浸在汉语和中国文化的海
洋中，已经不是第一次了。来自这所学校的15名
学生和1名老师参加了夏令营。孩子们参观了天
坛、长城、紫禁城、天安门广场、北京动物园等
很多的景点，他们在北京动物园看到了熊猫。他
们也去了古都西安，参观了兵马俑、半坡博物
馆、法门寺、西安历史博物馆、大雁塔。不仅如
此，他们还去了上海豫园和外滩。
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УЪРКШОПИ
WORKSHOPS
文化体验活动
РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА В ГР. ДРЯНОВО
CHINESE WORKSHOP IN DRYANOVO
德里亚诺沃市举办“多彩中国”文化讲座及体验活动

През месец септември 2017 г. стартира
обучението по китайски език в СУ „Максим
Райкович“ в гр. Дряново. Само за няколко месеца
записалите се ученици да изучават езика не
само показаха значителен напредък, но и позадълбочен интерес към китайската култура,
което вдъхнови техния преподавател по китайски
език – г-ца Цуей Тин (преподавател-доброволец
към Институт „Конфуций“ във ВТУ), да отговори
на този интерес по подобаващ начин. Съвместно с
други учители и с помощта на студенти, изучаващи
китайски език във ВТУ, за децата бяха подготвени
цикъл лекции и презентации, обхващащи найразлични теми, свързани с китайските култура
и изкуства. Културната проява се състоя на 6
ноември 2017 г. в СУ „Максим Райкович“ под
надслов „Цветен Китай“ и беше организрана със
съдействието на Катерина Стефанова, директор
на училището и Институт „Конфуций“ във ВТУ, а
официален гост на събитието беше кметът на гр.
Дряново – Мирослав Семов.

2017年9月，德里亚诺沃的马克西姆•莱克
维奇学校首次开设了汉语课程。短短几个月的
时间，参加汉语课程的学生不仅在学习中文上取
得了显著进步，而且对中国文化的兴趣也日益增
加。他们的中文老师崔停对此给予了肯定并感到
欣慰。11月6日德里亚诺沃小学与孔子学院的其
他志愿者一起，在大特尔诺沃大学汉语学习者和
马克西姆莱克维奇学校校长的支持和帮助下准备
In September 2017 Chinese language classes 了一系列讲座和演讲，涵盖了与中国文化和艺术
for the first time were started at “Maxim Raykovich” 相关的不同主题。德里亚诺沃市长米洛斯拉夫•
High School in Dryanovo. Only for a couple of months, 谢莫夫先生参加了本次活动。
the students who had been enrolled in the classes not
only showed significant progress in their studying,
but also growing and deepening interest in Chinese
culture, which inspired their Chinese language
teacher – Ms. Cui Ting to respond appropriately to
this interest. Together with other volunteers at the
Confucius Institute and with the help of students
studying Chinese at the University of Veliko Tarnovo,
they prepared a series of lectures and presentations,
covering different topics related to Chinese culture
and arts. The cultural event named “Colorful China”
took place on November 6th 2017 in “Maxim
Raykovich” High School and was organized with the
assistance of Katerina Stefanova, headmaster of the
school and the Confucius Institute at UVT. Official
guest of the event was the Mayor of Dryanovo – Mr.
Miroslav Semov.
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА В СОУ „Д. БЛАГОЕВ“ – ГР. В. ТЪРНОВО
WORKSHOP IN “DIMITAR BLAGOEV” HIGH SCHOOL – VELIKO TARNOVO
迪米特·布拉戈耶夫中学文化体验活动
На 31 октомври 2017 г., по случай рождения
ден и патронния празник на СОУ “Димитър
Благоев”, възпитаници на училището посетиха
Институт “Конфуций”, който също съвсем наскоро
бе отбелязал 5-ия си рожден ден. Китайски
доброволци и студенти-китаисти бяха подготвили
за децата уъркшоп с китайски занаяти и много
други изненади.

On 31 October 2017, on the anniversary of
“Dimitar Blagoev” High School, students visited
the Confucius Institute, which had also recently
celebrated its 5th birthday. Chinese volunteers and
Chinese language students had prepared a workshop
with Chinese arts and crafts and many surprises for
the children.

 	
2017年10月31日，迪米特·布拉戈耶夫的
学生们来到孔子学院欢聚一堂，以参加中国文化
体验活动的特殊方式为迪米特·布拉戈耶夫中学
庆祝它5周岁的生日。汉语教师志愿者们和大特
大学汉语生们特意为孩子们准备了精彩纷呈的体
验项目和特别的惊喜。
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА В ОУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. В. ТЪРНОВО
WORKSHOP IN “P. R. SLAVEIKOV” HIGH SCHOOL – VELIKO TARNOVO
大特孔院在斯拉维科夫小学举办中国文化体验活动
На 16 ноември 2017 г. в ОУ „П.Р. Славейков“
се състоя ден на отворените врати по случай
патронния празник на училището. Екипът на
Институт „Конфуций“ беше поканен да гостува на
учениците от II „а“ клас и техните учителки – г-жа
Лилия Каменова и г-жа Красимира Митева, и в духа
на деня да разнообрази с малко интересни познания
за Китай. За тази цел студенти и доброволци към
Института бяха подготвили за второкласниците
работилничка с китайски занаяти, чрез която на
децата бе представена китайската култура по
един по-забавен и изобретателен начин. За финал
на събитието всички имаха възможността да се
порадват и да се снимат с един от доброволците,
който беше облечен като един от символите на
Китай, а именно – с костюм на обичаната от всички
чернобяла панда.
Doors open day was organized on November
16th 2017 in “P.R. Slaveikov” Primary School in Veliko
Tarnovo. The Confucius Institute’s team was invited
to visit the second grade students and their teachers
Mrs. Liliya Kamenova and Mrs. Krasimira Miteva,
and diversify their day with some interesting facts
about China. University students and volunteers at
the Institute had prepared Chinese arts and crafts
workshop to present the Chinese culture in a more
entertaining and creative way to the children. To
celebrate the event, everyone had the opportunity
to enjoy and take a photo with one of the volunteers,

who wore a costume of one of the most beloved
symbols of China – the panda.
2017年11月16日，大特尔诺沃的斯拉维科
夫小学组织举办了中国文化体验活动开放日。孔
子学院一行应邀参加了Liliya Kamenova女士和
Krasimira Miteva女士所在二年级的课堂， 讲
述了中国日常生活中的趣事，使文化体验活动妙
趣横生。大特大学的学生和孔院的志愿者们以独
出心裁的方式向孩子们展出了中国剪纸、书法等
中国工艺品，并增加了趣味性和互动环节。为了
尽享这次文化体验盛宴，每个人都有机会与身着
中国最具代表性，最受欢迎的小动物——熊猫卡
通服的志愿者合照。
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА В ДГ „АЛЕН МАК“ – ГР. В.ТЪРНОВО
WORKSHOP IN “ALEN MAK” KINDERGARTEN – VELIKO TARNOVO
在大特尔诺沃市ALEN MAK幼儿园的文化体验活动
На 26 април 2018 г. студенти-китаисти във ВТУ и
китайски доброволци към Институт „Конфуций“ във ВТУ
организираха за децата от ДГ „Ален Мак“ работилничка
с китайски занаяти. С помощта на своите гости
малчуганите се научиха да сгъват кученца от хартия и
оцветиха с цветни моливи йероглифа за приятелство.
В събитието се включи и гл. ас. д-р Полина Цончева,
преподавател по китайски език във ВТУ, която изнесе
интересна и забавна презентация за Китай, а студентки
от специалност „Приложна лингвистика“ с китайски
език изпълниха китайски традиционен танц с ветрила.
Децата също бяха подготвили програма за своите гости

– изпяха български песнички и изпълниха своя версия
на традиционния китайски танц с дракон, направен
лично от тях. Истински възторг настъпи в стаята, когато
се появиха и специалните гости-изненада – кучето
от китайския зодиак и голямата чернобяла панда,
които поздравиха децата и им раздадоха подаръци от
далечен Китай.
On April 26, 2018 Chinese language students at
UVT and Chinese volunteers from the Confucius Institute
organized Chinese arts and crafts workshop for the children
of “Alen Mak” kindergarten. With the help of their guests,
the kids learned to fold paper-puppies and how to draw the
Chinese character for friendship with colored pencils. The
event also attended Polina Tsoncheva – Chinese language
lecturer at UVT, who made an interesting and entertaining
presentation about China to the children. Chinese language
students at the University performed a traditional Chinese
dance with fans. The children had also prepared a program

for their guests. They sang Bulgarian songs and performed
their version of the traditional Chinese dragon dance, which
was made by them personally. True enthusiasm took over
the room when the special surprise guests came in – the
yellow dog from the Chinese zodiac and the big black and
white panda, who greeted the children and handed them
gifts from the far eastern country.

2018年4月26日，大特尔诺沃大学的汉语
学生以及这所大学的孔子学院的中国志愿者们
为Alen Mak幼儿园的孩子们举办了一场中国工艺
文化体验活动。在他们的帮助下，孩子们学会了
做折纸小狗，还用彩色铅笔写了汉字“友谊”。
大特尔诺沃大学汉语老师波丽娜也出席了本次活
动，她给孩子们做了一场寓教于乐的有关中国的
讲座。大特尔诺沃大学的汉语学生们则用扇子表
演了一段传统中国舞蹈。孩子们也为他们准备了
一些有趣的节目。他们唱了保加利亚的歌曲，还
表演了他们自己排练的中国舞龙。当特别嘉宾来
到时，整个房间中的人们都对他们给以热烈的欢
迎，这些嘉宾就是“中国生肖狗”和有名的“熊
猫”。嘉宾们和孩子打招呼，并把来自东方古国
的礼物送给他们。
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА В ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
„ИНТЕЛЕКТИ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
WORKSHOP IN CHILDREN’S EDUCATION CENTER “INTELEKTI”
在INTELEKTI儿童教育中心的文化体验活动
На 26 юни 2018 г. екипът на Институт
„Конфуций“ отново беше поканен да гостува
на децата от детски образователен център
ИнтелектИ. За малките малчугани беше
подготвена презентация представяща легендата
за животните от китайския зодиак. След която,
с помощта на китайските преподавателидоброволци към „Институт Конфуций“ във ВТУ,
децата от образователния център направиха по
едно хартиено кученце по случай годината на
кучето. Като награда за положените старание и
внимание, всяко едно от тях получи картичка,
надписана с името им на китайски език.
On June 26, 2018, Confucius Institute at
University of Veliko Tarnovo was invited to visit
the Children’s Educational Center “Intelekti”. A
presentation about the legend of the Chinese zodiac
was presented to the kids. After that, with the help
of the Chinese volunteers at the Confucius Institute,
each of the children from the educational center
made a paper puppy for the year of the dog. As a
reward for the attention, each of them received a
card with their name written in Chinese.

在2018年6月26日，大特尔诺沃大学孔子学院受
邀拜访了INTELEKTI儿童教育中心。孔子学院为
孩子们做了一场有关中国生肖故事的讲座。之
后，在中国志愿者的帮助下，每个教育中心的孩
子都为狗年做了一只折纸小狗。他们还获得了写
着他们中文名字的卡片以作为参加本次活动的礼
物。
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КИТАЙСКА РАБОТИЛНИЧКА НА ОТКРИТО В ГР. РУСЕ
OPEN AIR CHINESE WORKSHOP IN RUSE
在鲁塞市举办中国手工艺术展

Учениците от класна стая „Конфуций“
в СУ „Васил Левски“, заедно с китайските
преподаватели-доброволци към
Институт
„Конфуций“ във ВТУ и през тази учебна година
организираха
китайска
работилничка
на
открито. Събитието се състоя на 26 юни 2018
г. пред сградата на Община Русе и предостави
възможността на всеки посетител да се наслади
на различни традиционни китайски занаяти и
да участва в направата на най-разнообразни
изделия. Разбира се, към програмата децата бяха
подготвили и изпълнение на китайски танци с
ветрила, демонстрация на Тайчи и още много
други изненади за гостите на събитието.
Students from Confucius Classroom at “Vasil
Levski” High School in Ruse together with the Chinese
volunteers at the Confucius Institute in Veliko Tarnovo

once again organized a Chinese open air workshop.
The event took place on June 26th 2018 in front of
the Rousse Municipality building and gave every
visitor the opportunity to enjoy various traditional
Chinese crafts and make something themselves.
Of course, the children had also prepared and
performed traditional Chinese dance with fans, a
Taijiquan demonstration and many more surprises
for the guests of the event.
2018年6月26日，在鲁塞市政府大楼前，
瓦希尔·列夫斯基高中孔子课堂的学生们和大特
尔诺沃大学孔子学院的中国志愿者们一起举办了
一场中国手工艺术展。这次展览为参观者们提供
了体验多种传统中国工艺以及自制物品的机会。
当然了，孩子们还为客人准备了中国扇舞、太极
拳表演和一些其他的惊喜。
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НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
OUR PARTNERS
下设教学点城市
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
VELIKO TARNOVO
大特尔诺沃市

С подкрепата на Институт „Конфуций“, във
Велико Търново, освен в Университета, се предлага
обучение по китайски език в пет учебни заведения:
1 детска градина, 2 основни училища, 1 гимназия,
както и в Института.
В ЦДГ „Соня“ курсът по китайски език вече се
провежда в продължение на две години. Децата с
желание и ентусиазъм се учат на китайски думи и
изрази по време на занятията. Техните родители
също са удовлетворени от предоставената
възможност да се започне изучаване на езика в поранна възраст, както и от метода на преподаване в
детската градина.
В ОУ „Патриарх Евтимий“ обучението по
китайски език бе въведено в началото на учебната
2017 г. под формата на свободноизбираема
подготовка. Благодарение на съдействието на
директора на училището - г-жа Иваничка Петкова
и през тази учебна година преподават две

за начинаещи и курс за преподаватели.
От откриването на Институт „Конфуций“
през 2012 г., Великотърновският университет
и Китайският университет по геонауки (Ухан)
установиха ползотворно сътрудничество, като
Университетът-партньор продължава да подпомага
и да допринася неимоверно за развитието
и разрастването на ИК. Великотърновският
университет също не спира да отдава голямо
значение на китайския език. В момента се обучават
квалифицирани кадри в специалности като
„Приложна лингвистика с английски и китайски
език“, „Приложна лингвистика с български и
китайски език“, „Приложна лингвистика с китайски
и английски език“, „Приложна лингвистика с
английски и китайски език и информационни
технологии“ и др., благодарение на ръководителите
във Филологическия факултет, които продължават
да търсят и развиват нови специалности и

китайки-доброволки на ученици в първи и втори
клас. Децата и техните учители продължават да
показват подкрепа и любов към китайския език и с
голямо желание посещават организираните от ИК
мероприятия.
Американски колеж „Аркус“ във Велико
Търново е още едно учебно заведение, с което
Институт „Конфуций“ към ВТУ си партнира за
втора година. През учебната 2018-2019 отново са
сформираха две групи, изучаващи китайски език –

форми на обучение с китайски език. За да имат
студентите възможността да работят с повече
носители на езика, през академичната 2018-2019
г. ИК изпрати 1 лектор и 3 китайски-доброволци,
които да преподават във всички специалности с
китайски език във ВТУ, съвместно с българските
преподаватели.
With the assistance of Confucius Institute at
UVT there are altogether 5 Chinese language teaching
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sites in the town of Veliko Tarnovo, including one
kindergarten, two primary schools, one high school,
as well as the CI.
The Chinese language classes in “Sonya”
kindergarten started two years ago in September
2016. The children are really enthusiastic about the
language and China, and the courses and teaching
methods have been unanimously praised by students
and parents.
The Chinese language classes in “Partriarh
Evtimii” Primary School were included in the
curriculum since October 2017 as an elective course.
With the strong support of the headmaster of the
school, two Chinese volunteer teachers teach Chinese
language in the first and second grade. In addition, all
kinds of cultural activities at the Confucius Institute
have received enthusiastic response and active
participation from the teachers and students in this
school.
The American College “Arcus” in Veliko Tarnovo
is a teaching site which renewed the Chinese courses
in October 2016 with the help of CI at UVT. During
the 2018-2019 school year two Chinese classes at the
American College have been formed – an elementary
Chinese class and teachers’ class.
Since the Confucius Institute was established
in 2012, the University of Veliko Tarnovo and China
University of Geosciences (Wuhan) have started a
fruitful cooperation, and our partner university in
China has always contributed to the development and
expansion of our CI. The University of Veliko Tarnovo
at the same time attaches great importance to the
training of Chinese language talents, so in addition
to the English and Chinese languages major, the
Faculty of Modern Languages has started additional

majors such as Applied Linguistics with Bulgarian
and Chinese languages, with Chinese and English
languages, English and Chinese languages with IT
etc. To make the students obtain more authentic
Chinese education, for the 2018-2019 academic year
the Confucius Institute has selected 1 lecturer and 3
Chinese volunteers to cooperate with local teachers
in order to undertake the Chinese teaching tasks in
the University.

大特尔诺沃大学孔子学院协助下，大特尔
诺沃市开设了5个中文教学点，包括了一所幼儿
园，两所小学、一所中学以及孔子学院的课程。
“Sonya”幼儿园的汉语课程于两年前于2016年9
月开始，孩子们对语言和中国非常热衷，课程和
教学方法得到了学生和家长的一致好评。
自2017年10月起，“Partriarh Evtimii”小学
的汉语作为选修课被列入课程。在学校校长的大
力支持下，两名中国志愿者教师在一年级和二年
级教授汉语。此外，孔子学院的各种文化活动得
到了学校师生的热烈响应和积极参与。
“Arcus”是一个大特尔诺沃的美国大学的教学
网站，2016年10月在大特尔诺沃大学孔子学院的
帮助下更新了中文课程。2018-2019学年期间，
美国学院开设了两个中文班 ， 一个小学的中文
班和教师班。
自2012年孔子学院成立以来，大特大学与
中国地质大学（武汉）精诚合作，对孔子学院的
发展与壮大始终鼎力相助。大特大学高度重视汉
语言人才的培养，语言学院还专门开设了中保、
中英等专业培养相关人才。为使这些专业的学生
获得更地道的汉语教育，2017年孔子学院选派了
1名公派教师和3名志愿者同本土汉语教师合作承
担了大特大学4个年级的汉语教学任务。
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РУСЕ
RUSE
鲁塞市

СУ „Васил Левски“ в град Русе е второто
по големина средно училище в България. То
предлага възможности за изучаване на различни
чужди езици, сред които е и китайският език. Той
е въведен в училището преди повече от 10 години,
като в учебната програма на някои от класовете
китайският език фигурира като задължителен
предмет. Споразумението за създаване на
Класна стая „Конфуций“ беше подписано през
месец ноември 2014 г., с подкрепата на Институт
„Конфуций във ВТУ. За радост на всички, откакто
тя функционира, броят на децата, които изучават
китайски език в училището непрекъснато
нараства, като съответно се повишава и
качеството на обучение. През тази учебна година в
училището работят две доброволки към Институт
„Конфуций“ във ВТУ – Биен Тин и Чай Съжу. Заедно
с българските преподаватели, общият брой на
учителите по китайски език в СУ „Васил Левски“
към момента е 5 души. В училището са обособени
три класни стаи специално за обучението по
китайски език и около 350 ученици от първи до

дванадесети клас посещават часовете по езика.
Много от учениците от девети до дванадесети клас
са издържали успешно изпита за ниво на китайски
език HSK (ниво 2, 3 и 4). Редовно се организират
и подготвителни курсове по HSK за учениците,
които имат желание да се явят на теста, а часовете
се водят от двете доброволки и един български
учител. Всяка година учениците от СУ „Васил
Левски“ участват активно и в Международното
състезание по китайски език „Китайски езиков
мост“.
В допълнение към часовете по китайски
език, в училището всяка година се организират
множество мероприятия, свързани с китайската
култура, като състезания за китайски песни,
тържества за традиционни празници и много
други. СУ „Васил Левски“ в гр. Русе е едно от
основните учебните заведения в България, в
които присъствието на китайския език и култура
е неизменна част от програмата на училището и е
на изключително високо равнище.
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“Vasil Levski” High School in Ruse is a prestigious
school with a long history. As the second largest high
school in Bulgaria, it gives the opportunity for foreign
language education. At the same time, it has more
than ten years of Chinese teaching history, and some
grades have listed Chinese as a compulsory course in
the school. In November 2014, with the support of
the Confucius Institute at UVT, a Confucius Institute
Classroon has been established at “Vasil Levski” High
School. It has been running for four years already,
and the number of Chinese learners has steadily
increased, as well as the level of Chinese teaching. For
the 2018-1019 school year, the Confucius Institute
has sent two Chinese language teachers there – Ms.
Bian Ting and Ms. Chai Siru. A total of 5 Bulgarian
and Chinese teachers teach Chinese language at
“Vasil Levski” High School and three classrooms
have been specially provided by the school for the
Chinese lessons. About 350 students from 1st to
12th grade are attending Chinese Classes. Several
students from 9th to 12th grade have already passed
HSK (HSK2, HSK3 & HSK4). At present, some of the
students are preparing for the next HSK exam, so HSK
tutoring courses for students were started, taught by
the two Chinese volunteer teachers and one local
teacher. Every year the students of the “Vasil Levski”
High School actively participate in the “Chinese
Bridge” Chinese language competition for high

school students. In addition to the Chinese language
courses, every year the school holds a variety of
activities connected to Chinese culture, including
the competition of Chinese songs, Chinese festival
celebrations and so on. In general, the atmosphere
of Chinese language learning is really strong there.
鲁塞的瓦希尔·列夫斯基高中是一所历史
悠久的着名学校。作为保加利亚的第二大中学，
学校以外语教育为特色，进行汉语教学的历史更
是长达十余年，部分年级已将汉语列为学校的必
修课程。2014年11月，在大特大学孔子学院的支
持下，鲁塞中学升格为孔子课堂，至今已运行四
年，汉语学习人数稳步增长，汉语教学水平日趋
提高。2018-2019学年度，孔子学院选派了边婷
和柴思茹2位汉语教师志愿者在鲁塞瓦希尔·列
夫斯基中学任教。加上3位本土教师，瓦希尔·
列夫斯基中学现共有汉语教师5名，汉语专用教
室三间，从一年级到十二年级共有350余名学生
学习汉语。9年级至12年级已有多名学生参加并
通过汉语水平考试（HSK2级，HSK3级，HSK4级）。
为帮助学生准备HSK考试，学校还为参加考试的
学生专门设立了HSK辅导课程，由2位汉语教师志
愿者和1位保加利亚本土汉语教师共同担任辅导
老师。除了汉语教学课程以外，瓦希尔·列夫斯
基中学每年还会举办丰富多彩的汉语文化活动，
包括全校中文歌曲比赛，中国节日庆典等等，汉
语氛围十分浓厚。
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ТЪРГОВИЩЕ
TURGOVISHTE
特尔戈维什特市
Институт „Конфуций“ е в дългогодишно
ползотворно партньорство с Община Търговище и
съвместно с няколко учебни заведения, успешно
развива обучението по китайски език в града.
Кметът на гр. Търговище – д-р Дарин Димитров
и директорът на I ОУ „Христо Ботев“ – г-н Димитър
Алексиев силно подкрепят популяризирането на
китайския език и с всяка изминала година интересът
към езика нараства все повече. Поради тази причина
Институт „Конфуций“ изпраща доброволец от Китай за
шеста поредна година. Тази година, доброволецът в гр.
Търговище преподава в 4 местни училища, включително
в I ОУ „Христо Ботев“, в което бе открита Класна стая
„Конфуций“.

The Confucius Institute, the Targovishte
Municipality government and several educational
institutions have undertaken fruitful partnership to
develop Chinese language teaching in the town of
Targovishte. Because of the increasing demand for
Chinese language learning, and also because the
Mayor of Targovishte – Mr. Darin Dimitrov and the
Headmaster of First Primary School “Hristo Botev”
– Mr. Dimitar Alexiev have started the initiative to
promote Chinese language teaching very seriously,
CI sends a volunteer teacher to the town for the sixth
consecutive year. This year the Chinese volunteer in
Targovishte will teach the language in 4 local schools,
due to the demand, including First Primary School
“Hristo Botev”, which has established a Confucius
Classroom.
大特大学孔子学院与特尔戈维什特市政府
及该市的多个教育机构进行着富有成效的合作，
目前在特尔戈维什特市的多所学校开展了汉语教
学。由于当地对汉语学习的需求增加，也由于特
尔戈维什特市的市长达林·迪米特先生以及特
尔戈维什特市第一学校校长迪米特·亚力克西先
生对于推广汉语教学的高度重视，孔子学院连
续六年选派志愿者教师到特尔戈维什特市。今
年，根据当地需求，中国志愿者将在当地思索学
校教授中文，其中包括了已经开设了孔子课堂
的“Hristo Botev”第一小学。

ШУМЕН
SHUMEN
舒门市

В Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“ и през тази учебна година
продължават да се провеждат часове по китайски
език. Според нивото и нуждите на изучаващите
китайски език, в университета се предлагат два
курса – един за начинаещи и един за напреднали.
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University of Shumen continues to conduct
Chinese language courses during this academic year.
According to the students’ Chinese level and learning
needs, there are a total of 2 Chinese language
courses – 1 for beginners and 1 for intermediate level
learners.

舒门的舒马顿君士坦丁大学在本学年继续开设汉
语课程。根据学生的汉语水平和学习需求，共开
设了初学者和中级学习者2门汉语课程。

ВАРНА
VARNA
瓦尔纳市
В продължение на 4 години Институт
„Конфуций“ към Великотърновския университет и
Център „Иновации и развитие“ към Икономически
университет – Варна работиха заедно за
развитието и популяризирането на китайския
език и култура. През учебната 2017-2018 година,
според нивото и нуждите на изучаващите
китайски език, бяха организирани три курса –
един за начинаещи, един за напреднали и един
курс по бизнес китайски език.
For four years the Confucius Institute at University
of Veliko Turnovo and the Centre for Innovation and
Development at University of Economics in Varna
continuously developed extensive cooperation on
organizing Chinese language courses and spreading
Chinese culture. Based on the different Chinese

language proficiency of the students and their needs,
3 courses were taught there, specifically divided into
beginners, advanced learners and business-purpose
learners. During the 2017-2018 academic year, the
volunteer at University of Economics in Varna was
Ms. Li Jing.
本年度大特大学孔子学院和瓦尔纳经济大
学“创新与发展中心”继续开展合作。双方合作
开展汉语教学的合作已长达四年，四年来汉语教
学在瓦尔纳市不断推广，收效显著。根据学生汉
语水平和课程需求，主要开设3门课程。学生水
平构成情况为初级、中级以及专为学习商务汉语
的成年人。2017-2018年度选派汉语教师志愿者
李菁在瓦尔纳市担任教学工作。
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ДИМИТРОВГРАД
DIMITROVGRAD
季米特洛夫格勒市
Димитровград е сред от първите градове,
с които Институт „Конфуций“ във ВТУ развива
партньорски отношения. За пръв път стартира
обучение по китайски език в града през месец
ноември 2014 г., като с непрестанната подкрепа
от страна на местната община и Детски младежки
център, изучаването езика се разрасна значително
за периода от 4 години. През изминалата година
часове по китайски език се провеждат основно в
четири училища, сред които две гимназии (ПМГ
„Иван Вазов“ и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“) и
две основни училища (ОУ „Пенчо Славейков“ и
ОУ „Алеко Константинов“). Занятията по китайски
език в ОУ „Алеко Константинов“ са организирани
така, че да задоволяват интереса на гражданите
към китайския език и култура, а часовете в другите
три училища се предлагат като избираем блок.

The Confucius Institute at Veliko Turnovo
University has set up teaching sites in the town of
Dimitrovgrad since November 2014 and because of
the strong support from the local municipality and
the Youth Center for four years already, Chinese
teaching has made progress. Chinese teaching
classes were mainly distributed in four places,
including two high schools (“Ivan Vazov” High School
and “Asen Zlatarov” High School) and two primary
schools (“Pencho Slaveykov” Primary School and
“Aleko Konstantinov” Primary School). Among
them, the Chinese courses at “Aleko Konstantinov”
Primary School are mainly structured for to answer
the interest of local citizens who are interested in
Chinese language and culture, and the courses at the
other three schools are elective courses.
大特大学孔子学院自2014年11月开始在季
米特洛夫格勒市设立教学点，得到了当地市政
府和青少年中心的大力支持，汉语教学不断取
得进展。本年度汉语课堂主要分布在四个教学
点，其中包括两所高中（Ivan Vazov高中、Asen
Zlatarov高中）和两所小学（Pencho Slaveykov
小学、Aleko Konstantinov小学）。其中，Aleko Konstantinov小学的汉语课主要是针对当地
对汉语和中华文化感兴趣的成年人所开设，其它
三所学校则是由同学们自主选修的汉语兴趣课。
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РАЗГРАД
RAZGRAD
拉兹格勒市
В продължение на 4 години, в Професионална
гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ)
„Екзарх Йосиф“ – гр. Разград курсовете по
китайски език протичат гладко със забележителна
последователност и напредък. През учебната
2017-2018 г. броят на записалите се на часове по
китайски език достига 50 души, а през тази учебна
година броят им се е увеличил значително.

For over 4 years the Chinese language courses are
going smoothly and with notable progress in “Ekzarh
Yosif” Language School in Razgrad. During the 20172018 school year, the number of students enrolled in
Chinese language classes had reached 50, and during
this year their number has increased significantly.

4年多来，汉语课程在拉兹格勒
的“Ekzarh Yosif”语言学校进展顺利，取得了
显着进步。 在2017-2018学年，参加汉语课程的
学生人数已达到50人，这一年中他们的人数大幅
增加。

Институт „Конфуций“ във ВТУ отново изпрати
доброволец в град Попово, където благодарение
на съдействието на Общината обучението по
китайски език се провежда за четвърта поредна
година. За учебната 2018-2019 година в 3
училища: Професионалната гимназия по техника
и лека промишленост (ПГТЛЛ), ОУ „Св. Климент
Охридски“ и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“,
както и в 2 детски градини: ЦДГ „Здравец“ и ЦДГ
„Лястовичка“.
For a fourth consecutive year, thanks to
the great support of Popovo Municipality, in 20182019 academic year the Confucius Institute has
sent a volunteer teacher to teach in 3 schools and
2 kindergartens: at the Professional School of
Engineering and Light Industry, “St. Kliment Ohridski”
Primary School, “Nikola Vaptsarov” Primary School,
“Zdravets” Kindergarten and “Lyastovichka”
Kindergarten.

ПОПОВО
POPOVO
波波沃市
在大特尔诺沃大学孔子学院以及波波沃
市政府的共同努力下，
波波沃于2015年9月成
为大特大学孔子学院新增教学点。汉语教学对
象来自3所学校和2所幼儿园：工程和轻工业职
业高中，“Kliment Ohridski“ 和 “Nikola
Yonkov Vaptsarov“小学以及 “Zdravets”和
“Lyastovichka” 幼儿园。
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БУРГАС
BURGAS
布尔加斯市

Още през 2016 г. Институт „Конфуций“ във
ВТУ стартира своето партньорство с Община
Бургас, като към този момент в морския град се
изучава китайски език в 6 учебни заведения: ПМГ
„Акад. Никола Обрешков“, СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Професионална търговска гимназия,
Гимназия с преподаване на английски език „Гео
Милев“, ОУ „Любен Каравелов“ , както и в Бизнес
инкубатор.
Според нивото и нуждите на учениците,
изучаващи китайски език, курсовете са разделени
на курсове за начинаещи и за среднонапреднали.
Учениците активно се включват в часовете и
много от тях вече са издържали успешно изпита
за ниво на китайски език HSK. През тази учебна
година учителските позиции в гр. Бургас се заемат
от доброволките ТУ Юе, ДУН Иман и ДЖУ Дан.
With the support of Confucius Institute in the
year of 2016, 4 teaching sites were opened in the city
of Bourgas, including “Acad. Nikola Obreshkov” High
School of Mathematics, “St. Cyril and St. Methodius”
High School, Professional School of Trade, “Geo Milev”

English Language School and “Lyuben Karavelov”
Primary School, and in the Business Incubator.
Based on the current Chinese level and demand
of the students, the courses were mainly divided
into beginner’s course and intermediate course.
The students take an active part during the Chinese
classes and many of them have passed the HSK test.
At the Chinese language teaching positions in Burgas
this year are the volunteer teachers Ms. Tu Yue, Ms.
Dong Yiman and Ms. Zhu Dan.
在布尔加斯市政府的支持下，2016年9月
开始在当地的Acad. Nikola Obreshkov数学高
中、St Cyril and St Methodius中学、贸易职
业高中开设汉语课程，另外在Businiess Incubator开设了面向成人的汉语课程。
在此基础上，依据学生现有的汉语水平和学习需
求，主要开设了初级汉语（零起点）和中级汉语
课程。学员积极参与汉语课堂，目前已有多名学
生成功通过了汉语水平考试（HSK）。布尔加斯
教学点目前由汉语教师志愿者涂悦,朱丹和董译
蔓承担教学工作。
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СЛИВЕН
SLIVEN
斯利文

За трета поредна година Профилирана
хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, с
подкрепата на Институт „Конфуций“ във ВТУ,
организира обучение по китайски език за
ученици от 7 до 12 клас. Децата продължават да
демонстрират изключителни познания по езика и
дълбок интерес към китайската култура.
Тази учебна година е и втората поред, в която
Гимназия с преподаване на западни езици (ГПЗЕ)
„Захарий Стоянов“ провеждат часове по китайски
език, където учениците изучават китайския като
втори чужд език.

This is also the second consecutive school
year that Chinese language classes are conducted in
“Zahariy Stoyanov” Language School in Sliven, where
students can chose to study Chinese as their second
foreign language.

2018年是大特大学孔子学院在斯利文市
Damyan Damyanov人文高中开展汉语教学的第三
个年头，该校面向七、八、九、十、十一、十二
年级招生，开设汉语课，学员们都对中国文化有
着浓厚的兴趣；同时，面向外校学生和斯利文当
地市民的汉语课程也开始了招生工作，目前已
经有十余位学员报名汉语课堂。这也是斯利文
For the third consecutive year the CI at UVT and 的“Zahariy Stoyanov”语言学校第二年开设汉
the High School of Humanities “Damyan Damyanov” 语课程，学生可以选择将中文作为第二外语学
set Chinese classes for the students of 7th to 12th 习。本年度在斯利文市人文中学和语言中心工作
grades, which show great interest in the Chinese 的是汉语教师志愿者蔡继远。
culture.
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СВИЩОВ
SVISHTOV
斯维什托夫
During this academic year, Chinese language
courses continue to be held at the “D. A. Tsenov”
Academy of Economics. Students enrolled in the
language are Bachelor and Master’s students, PhD
students, employees and citizens of Svishtov. Their
lecturer is Liu Zitong, volunteer teacher from China.
Courses take place twice a week and consist of a total
of 100 lessons.

И през тази учебна година продължава
провеждането на курсове по китайски език в
Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Записалите се
да изучават езика са студенти от бакалавърска и
магистърска степен, докторанти, служители и
граждани на Свищов. Техен преподавател е ЛИУ
Дзътун, учител-доброволец от Китай. Курсовете се
провеждат два пъти в седмицата и се състоят от
общо 100 учебни часа.

本学年，斯维什托夫经济科学院继续开设
汉语课程。课程面向本科生、研究生、博士研究
生、社会职员及所有本市公民。课程将会以每周
两次课的形式展开，共计100课时。他们的汉语
老师是来自中国的志愿者刘子彤。

ДРЯНОВО
DRYANOVO
德里亚诺沃市
СОУ „Максим Райкович“ се намира в малкия,
но с богата и древна история град Дряново. То е
единственото училище в града и включва начално,
основно и средно образование – от 1 до 12 клас,
затова и броят на учениците в училището е голям.
Воден от желанието да се обогатят езиковите
дейности на учениците и да се разширят техните
познания за далечните култури, директорът на
училището стартира програма за обучение по
китайски език за учебната 2017-2018 г.
Учениците, които изучават езика са повече от
20, а часовете се провеждат три пъти в седмицата
в две части: китайски език и китайска култура.
Последните включват изучаване на китайското
изкуство за изрязване на декоративни фигури от
хартия, тайчи, калиграфия, китайски песни и др.

„Maksim Raykovich“ High School is located in the
small town of Dryanovo, which is a historical town with
beautiful views in central Bulgaria. The school is the only
one in Dryanovo, and is a comprehensive school with a
large number of students, including primary, secondary
and high school education. Driven by the desire to
enrich the students’ language activities and broaden
their knowledge of distant cultures, the school principal
launched a Chinese language learning program for the
school year of 2017-2018.
More than 20 students started to study Chinese
language. The classes were organized three times a
week and consisted of two parts: Chinese language
and Chinese culture. The latter includes Chinese papercutting, Taijiquan, calligraphy, Chinese songs, etc.
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马克西姆·莱科维奇学校位于保加利亚加
布罗沃州的小城镇——德里亚诺沃，是该城镇唯
一的学校，也是集小学、中学于一体的综合性学
校，为德里亚诺沃的教育事业做出了重大贡献。
在校学生人数众多，并酷爱中华文化及汉语。该
校于2017年9月与大特尔诺沃孔子学院合作，成立
了孔子学院教学点，丰富了学生的语言活动。大
特大学孔子学院派遣汉语教师志愿者崔婷负责该
校的汉语教学。该校共有20余学生在学习汉语，
每位学生每周有三课时的汉语课程。课程内容丰
富，由汉语语言教学，汉语文化课程两大部分组
成，其中文化课程包括剪纸、太极拳、书法、毽
球和中文歌曲等，大大丰富了学生的课堂生活。

СОФИЯ
SOFIA
索非亚市
От тази учебна година, със съдействието
на Институт „Конфуций“ във ВТУ, се организира
за пръви път обучение по китайски език в Първа
частна математическа гимназия и Частно начално
училище „Питагор“ – гр. София. Възпитаниците на
училището имат възможността да изучават езика
под формата на свободноизбираема подготовка.
За учебната 2018-2019 година китайският
преподавател-доброволец, когото ИК изпрати да
заеме позицията на учител по китайски език, е
ШЪ Йенбин.

From the first time this year with the help
of the Confucius Institute in UVT, the First Private
Mathematic High School and Private Primary School
“Pythagoras” in Sofia have started Chinese language
classes. The students have the opportunity to learn
the language as an elective course. The Chinese
volunteer teacher sent to the schools by the CI for
the 2018-2019 school year is Mr. SHI Yanbin.
在大特尔诺沃大学孔子学院的协助下，今
年第一次在索菲亚设立了汉语教学点。索非亚第
一私立数学高中和私立小学“毕达哥拉斯”开设
了汉语课程。 学生有机会学习语言作为选修课
程。 2018-2019学年中国志愿者教师是石言彬。
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ЧЕЛОПЕЧ
CHELOPECH
切洛佩奇
自2018年9月起，大特尔诺沃大学孔子学
От септември 2018 г. Институт „Конфуций“
във Великотърновския университет стартира 院开始了与切洛佩斯市政府的合作，首次在该市
партноьрски взаимоотношения с Община Челопеч, 开展汉语教学，并选派汉语教师志愿者许威在该
където за първи път ще се организира обучение по 市任教。
китайски език. Китайският доброволец, изпратен
да заеме позицията на преподавател по китайски
език в града, е Сю Уей.
Since September 2018, the Confucius Institute
at Veliko Tarnovo University has started a partnership
with Chelopech Municipality, where Chinese language
teaching is organized for the first time this year. The
Chinese volunteer sent to take up the position of a
Chinese language teacher in the town is Mr. Xu Wei.
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ВТУ В ПЕКИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
VISIT OF DELEGATION FROM UVT IN BEIJING LANGUAGE AND
CULTURE UNIVERSITY
大特尔诺沃大学代表团访问北京语言大学
На 15 декември 2017 г. делегация от ВТУ в
състав доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по
международната дейност, доц. д-р Искра Мандова
и проф. дпн. Пламен Легкоступ посетиха Пекинския
университет за езици и култура. По време на
срещите с ръководството на китайския университет
бе обсъдено осъществяващото се сътрудничество
по програмите на Институт „Конфуций“ и
кандидатстването по програмата „Еразъм +“.

visited Beijing Language and Culture University. During
the meetings with the leadership of the Chinese
university, the cooperation on the programs of the
Confucius Institute Headquarters and the application for
the “Erasmus +” program were discussed.

2017年12月15日，由大特尔诺沃大学主管
国际事务的副校长迪米特尔·迪米特诺夫副教
授、大特尔诺沃大学孔子学院院长伊丝克拉·曼
多娃副教授和大特尔诺沃大学前任校长普拉门·
On December 15, 2017 a delegation from the 列格科斯图普教授一行组成的大特大学访问团同
University of Veliko Tarnovo, comprising of assoc. prof. 北京语言大学进行了亲切友好的会谈。会上讨论
Dimitar Dimitrov, Deputy Rector of International Affairs, 了关于合作开展孔子学院总部项目和申请“伊拉
assoc. prof. Iskra Mandova and prof. Plamen Legkоstup 兹马斯+”项目的问题。
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА
ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
VISIT OF DELEGATION FROM BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY (BLCU)
北京语言大学代表团访问大特尔诺沃大学孔子学院

В периода 7-9 септември 2018 г. във
Великотърновския
университет
и
Институт
„Конфуций“ гостува делегация от Пекинския
университет за езици и култура, начело със зам.ректора и Директора на отдела за развитие на
Институт „Конфуций“ – проф. Чън Лися. По време
на посещението заместник-ректорите на двата
университета – доц. д-р Димитър Димитров
и проф. Джан Баодзюн, закачиха табелата на
Международния център за квалификация и обучение
на преподаватели по китайски език в България,
който от миналата година функционира като звено
на Институт „Конфуций“ във ВТУ. По време на
срещите с Декана на Филологическия факултет във
ВТУ – проф. Ценка Иванова бяха обсъдени редица
възможности за бъдещо сътрудничество между
двата университета.
In the period 7-9 September 2017, a delegation from
Beijing of Language and Culture University, led by the Vicerector – prof. Zhang Baojun and the Director of the Confucius

Institute Development Office – prof. Chen Lixia visited Veliko
Tarnovo University and the Confucius Institute. During the
visit the vice-rectors of the two universities – prof. Zhang
Baojun and assoc. prof. Dimitar Dimitrov hanged the plate
of the International Center for Qualification and Training
of Chinese Language Teachers in Bulgaria, which was open
last year as part of the Confucius Institute at the University
of Veliko Tarnovo. During the meetings with prof. Tsenka
Ivanova, Dean of the Faculty of Modern Languages at UVT
future cooperation projects were discussed.
2018年9月7日至9日，北京语言大学副校长
张宝钧教授、孔子学院事业部陈丽霞主任等一行4
人访问了大特大学孔子学院。大特大学副校长迪米
特尔·迪米特洛夫副教授亲切接见了代表团，并同
张宝钧教授分别代表大特尔诺沃大学和北京语言大
学在大特大学孔院悬挂了“保加利亚汉语教师培训
中心”的牌子（该中心已于去年成立）。其后，张
宝钧教授与大特大学语言学院院长切纳卡·伊娃诺
娃教授就两所大学的合作与交流进行了沟通。
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И ИКОНОМИКА, ГР. ПЕКИН
VISIT OF DELEGATION FROM THE UNIVERSITY OF INTERNATIONAL
BUSINESS AND ECONOMICS (UIBE)
对外经贸大学代表团访问大特大学孔子学院
В периода 12-13 октомври 2018 г. във
Великотърновския университет и Институт
„Конфуций“ гостува делегация от Университета
за международен бизнес и икономика, начело с
Декана на Факултета по китайски език и литература
– проф. Дън Жубин. По време на посещението
бяха обсъдени възможности за бъдещо
сътрудничество между двата университета, а
представителите от Китай участваха с доклади и в
международната конференция, организирана от
Институт „Конфуций“ във ВТУ.

In the period 12-13 October 2018, a delegation
from the University of International Business and
Economics (UIBE), led by the Dean of the School of
Chinese Language and Literature – prof. Deng Rubing
visited Veliko Tarnovo University and the Confucius
Institute. During the visit future cooperation projects
between the two universities were discussed and
the guests from China attended the international
conference, organized by CI and delivered speeches.
2018年10月12日至13日，由对外经贸大学
中国语言文学学院院长邓如冰教授带队的对外经
贸大学访问团参加了由大特尔诺沃大学主办的“
中国与中东欧国家的外交、经济与文化关系”国
际学术研讨会。访问团中的邓如冰教授、胡少卿
教授、封玉兰老师和朱海棠老师应邀参会并在会
上进行了精彩发言。会后大特大学及大特大学孔
子学院相关负责人还就未来的国际合作项目进行
了沟通交流。
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УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
PARTICIPATION IN CONFERENCES
出席会议
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ КОНФУЦИЙ ОТ ЦЕНТРАЛНА И
ИЗТОЧНА ЕВРОПА – БУДАПЕЩА, НОЕМВРИ 2017 Г.
JOINT CONFERENCE OF CEEC CONFUCIUS INSTITUTES – BUDAPEST 2017
2017中东欧国家孔子学院联席会议

В края на ноември 2017 г. двамата директори
на Институт „Конфуций“ – доц. д-р Искра Мандова
и доц. д-р Лун Тао взеха участие в конференцията
на Институтите от Централна и Източна Европа,
която се проведе в Будапеща, Унгария.

In the end of November, 2017 the two directors
of CI at UVT – Assoc. prof. Iskra Mandova and Assoc.
prof. Long Tao took part in the Joint Conference of
Central and Eastern European Countries (CEEC)
Confucius Institutes, which was held in Budapest,
Hungary.
2017年11月中东欧国家孔子学院联席会议
在布达佩斯召开。保加利亚大特尔诺沃大学孔子
学院保方院长伊丝克拉•曼多娃和中方院长龙涛
受邀请出席了本届会议。

XII СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ КОНФУЦИЙ
ГР. СИАН – ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
12TH GLOBAL CONFUCIUS INSTITUTE CONFERENCE IN XI’AN 2017
大特尔诺沃大学孔子学院出席第十二届全球孔子学院大会
От 11 до 13 декември 2017 г. в гр. Сиан, Китай
се проведе ежегодната световна конференция
на Институтите „Конфуций“, организирана от
Централата на Институт „Конфуций“/Ханбан.
Повече от 2 000 представители, сред които
ректори на университети, дипломати и директори
на институтите „Конфуций“ от над 140 държави,
присъстваха на конференцията.
От ВТУ участие в конференцията взеха Зам.ректорът по международната дейност на ВТУ –
доц. д-р Димитър Димитров, двамата директори
на търновския ИК – доц. д-р Искра Мандова и
доц. д-р Лун Тао и проф. дпн Пламен Легкоступ –
Главен съветник на Централата.

На същата конференция бе представен и
павилионът на Пекинския университет за езици
и култура, който бе проектиран с картините на
проф. Пламен Легкоступ, а той, както и директорът
на Института – доц. д-р Искра Мандова бяха
интервюирани от местната телевизия.
По време на световната конференция в
Сиан се проведоха и срещи с представителите на
партньорския на ВТУ университет в Китай: с Зам.ректора на Китайския университет по геонауки в
гр. Ухан – проф. Лай Сюлун, както и с Директора
и Зам.-директора на Офиса „Конфуций“ – проф.
Джан Лидзюн и Джън Шъмън.
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The 12th Global Confucius Institute Conference
was held in Xi’an, Shaanxi Province from December
11th to 13th, 2017. More than 2,000 representatives,
including university presidents, diplomats, CI
directors from more than 140 countries attended the
conference.
The Vice-rector of UVT in charge of International
Affairs – Assoc. prof. Dimitar Dimitrov, the Chinese and
Bulgarian directors of CI – Assoc. prof. Iskra Mandova
and Assoc. prof. Long Tao, as well as Prof. Plamen
Legkostup, Dr. Habil – Senior consultant to Confucius
Institute Headquarters were the representatives of
UVT at the Global Confucius Institute Conference.
The booth of Beijing Language and Culture
University at the Conference was designed with the
pictures of prof. Plamen Legkostup and he, together
with Ms. Mandova were interviewed by the local
television.
During the Global Conference in Xi’an, meetings
were also held with representatives of the partner
University in China: with the Deputy Rector of the
Chinese University of Geosciences in Wuhan, Prof. Lai
Xulong, as well as the Director and Deputy Director
of the Confucius Institute Office there – Prof. Zhang
Lijun and Zheng Shimeng.

2017年12月11日至13日，第十二届全球孔
子学院大会在西安召开。来自140个国家和地区
的大学校长、外交官员、孔子学院代表共2000多
人参加了大会。国家汉办/孔子学院总部高级顾
问、大特大学孔子学院理事会理事长（大特大学
前任校长）普拉门·列格科斯图普教授、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·曼多娃副教授、中方院
长龙涛副教授也受邀出席了本届大会。
在本届大会上，北京电视台对伊丝克拉·曼多娃
副教授和北京语言大学展位设计者普拉门·列格
科斯图普教授进行了专题访问。
中国地质大学（武汉）作为大特尔诺沃大学孔子
学院中方合作院校，由地大（武汉）副校长赖旭
龙教授、孔子学院办公室副主任张立军教授和郑
适萌老师组成的代表团也应邀参加了此次大会。
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ФОРУМ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА „ ЕДИН ПОЯС – ЕДИН ПЪТ“
BELT AND ROAD LANGUAGE AND CULTURE FORUM
“一带一路”语言文化高峰论坛

На 26 и 27 октомври 2018 г. в Столичния
музей в Пекин за втора поредна година се проведе
форумът “Един пояс, един път – езици и култури”,
организиран от Националния комитет за езиците и
писмеността, съвместно с Пекинския университет
за езици и култура и Столичния музей.
Директорът на отделите “Управление
на езиковото планиране и приложение“ и
“Управление на езиците и информацията” към
Министерството на образованието – г-жа Тиен
Лисин, Ректорът на Пекинския университет за
езици и култура – проф. Лиу Ли, директорът и
партиен секретар на Столичния музей – г-н Бай
Дзие, заместник-директорът на Бюрото за чужди
езици в Китай – г-н Гао Анмин, представителят
на ЮНЕСКО – г-н Едмонд Мукала, дипломати от
държавите от формата „Един пояс, един път“,
над 50 китайски и чуждестранни експерти в
областта на лингвистиката, културологията и
литературата, както и над 100 докторанти по
програмата „New China Study” на Централата на
Институт „Конфуций“ присъстваха на откриването
на форума.
В речта си по време на откриването,

г-жа Тиен Лисин каза, че езикът е „носител“ на
цивилизациите, ключ към взаимното опознаване
и разбиране на другите култури и е важен
фактор за осъществяването на инициативата
„Един пояс, един път“, чрез която Китай цели да
насърчи глобалното отворено сътрудничество и
просперитета на нациите.
Участниците изнесоха докладите си, свързани
с инициативата на китайското правителство „Един
пояс, един път“ и сътрудничеството на държавите
по Пътя на коприната, разпределени в 4 секции:
„Езикова оперативна съвместимост“, „Културен
обмен“, „Взаимно опознаване на цивилизациите“
и „Младежки форум“.
От ВТУ участие в конференцията взеха проф.
д-р Ценка Иванова, проф. дпн Пламен Легкоступ и
доц. д-р Искра Мандова.
On 25-26th October 2018 for a second year Belt
and Road Language and Culture Forum, organized by
Chinese National Language Commission together
with Beijing language and Culture University took
place in Capital Museum in Beijing.
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Ms. TIAN Lixin, Director of the Language
Application and Administration Department and the
Language Information Management Department
under the MOE, prof. LIU Li – President of Beijing
Language and Culture University, Mr. BAI Jie,
Secretary General of the CPC Committee of the
Capital Museum, Mr. GAO Anming, Vice-director
of the Bureau of Foreign Languages, Mr. Edmond
Moukala, Representative of UNESCO, diplomats
from B&R countries, more than 50 Chinese and
foreign experts in the field of linguistics, culture and
literature, as well as over 100 PhD students from the
Confucius Institute Headquarter’s “New China Study”
program attended the opening ceremony.
In her speech at the opening, Ms. Tian Lixin
said that language is the “bearer” of civilizations,
a key to mutual understanding and knowing of
other cultures, as well as an important factor for
the implementation of Belt and Road Initiative,
through which China aims to promote open global
cooperation and nations’ prosperity.
The participants presented their reports
in 4 sections: “Language Communication”,
“Mutual Learning between Civilizations”, “Cultural
Transmission” and “Youth Forum”.
Prof. Tsenka Ivanova, prof. Plamen Legkostup
and assoc. prof. Iskra Mandova form Veliko Turnovo
University took part in the forum.

 	
10月26日，由国家语言文字工作委员会主
办，北京语言大学与首都博物馆联合承办的第二
届“一带一路”语言文化论坛在中国首都博物馆
举行。中国教育部语言文字应用管理司、语言文
字信息管理司司长田立新、北京语言大学校长刘
利、首都博物馆党委书记白杰、中国外文局副局
长高岸 明、联合国科教文组织代表爱德蒙·木
卡拉、“一带一路”沿线国家驻华使节、中外知
名博物馆馆长、中外语言、文化、科技、影视、
文学等领域知名专家、学者及 非物质文化遗产
传承人等50位中外参会代表、100位“新汉学”
博士与中外师生代表应邀出席活动。
中国教育部语言文字应用管理司、语言文字信息
管理司司长田立新说“语言是人类文明世代相传
的载体，是相互沟通理解的钥匙，是文明交流互
鉴的纽带，推动语言互通是助力“一带一路”建
设的重要举措。”
第二届“一带一路”语言文化论坛的举办旨在进
一步扩大影响，深化“一带一路”语言文化交流
与合作。此次论坛以“东渐西传 文明互鉴”为
主题，下设“一带一路”语言互通、文化交流、
文明互鉴、文化遗产传承与学习、“一带一路”
青年论坛等分论坛，并推动签署或达成语言文化
双边、多边项目务实合作。
保加利亚大特尔诺沃大学现代语言学院院长切讷
卡·伊娃诺娃教授，古典与东方语言文化系、中
世纪中国历史学副教授、大特尔诺沃大学孔子学
院院长伊丝克拉·曼多娃及孔子学院总部高级顾
问普拉门·列格科斯图谱教授参加了此论坛。
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ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
EXPERT ACTIVITY
专家劳动

ДОЦ. ИСКРА MАНДОВА ОТНОВО В ЖУРИТО НА
„CHINESE LANGUAGE TEACHING IDOLS“
ASSOC. PROF. ISKRA MANDOVA INVITED IN THE JURY OF „CHINESE
LANGUAGE TEACHING IDOLS “
伊丝克拉•曼多娃院长受邀担任第二届“汉教英雄会”评委
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院保方院
长伊丝克拉·曼多娃副教授受邀担任第二届“汉
教英雄会”国际比赛的评委。来自4大洲14个国
家主修对外汉语专业的38名中国选手和22名外国
选手在北京一较高下。其中，12号团队的任务之
一是采访保加利亚驻华大使及艺术家兼孔子学院
总部高级顾问普拉门·列格科斯图谱教授。

За втора поредна година българският
директор на Институт „Конфуций“ – доц. д-р
Искра Мандова бе поканена в журито на
международното състезание за учители по
китайски език „Chinese Language Teaching Idols”.
Този път участниците бяха разпределени
в различни градове и в пекинския кръг в
надпреварата се включиха 38 китайски и 22
чуждестранни учители от 4 континента и 14
държави. Част от задачата на единия отбор бе да
интервюират Посланика на Р България – г-н Григор
Порожанов и проф. Пламен Легкоступ – художник
и главен съветник на Централата на Институт
„Конфуций“.
The director of CI at UVT – Assoc. prof. Iskra
Mandova was invited for the second time to be a
judge in the international competition „CHINESE
LANGUAGE TEACHING IDOLS”. This year in the Beijing
Round 38 Chinese and 22 foreign teachers from 4
continents and 14 countries, majoring in the MA
program Teaching Chinese as a Foreign Language, took
part in the competition. One of the tasks of Team 12
was to interview the Bulgarian Ambassador in China
as well as prof. Plamen Legkostup – artist and senior
consultant to Confucius Institute Headquarters.

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2018

81
ДОЦ. ИСКРА MАНДОВА В ЖУРИТО НА ИЗДАТЕЛСКАТА
ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА КИТАЙ ЗА
ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ
THE BULGARIAN DIRECTOR OF CI AT UVT IN THE JURY OF CHINESE
CULTURE TRANSLATIONS AND STUDIES SUPPORT (CCTSS)
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院保方院长受邀担任
《中国文化译研网》评委

Българският
директор
на
Институт
„Конфуций“ във Великотърновския университет
– доц. д-р Искра Мандова бе единственият
чуждестранен експерт в 5-членното жури за
избор на трудове от чуждестранни автори, които
ще се публикуват по издателската програма на
Министерството на културата на Китай (CCTSS).
Представените за разглеждане от комисията на
04 май 2018 г. над 120 материали по програмата
представляваха преводи, научни разработки на
синолози или научно-популярни трудове.

5-member jury to select works from foreign authors
who will be published under the publishing program
of the Ministry of Culture of China – Chinese Culture
Translations and studies support (CCTSS). More than
120 program materials that were presented to the
jury on May 4th, 2018 were translations, scientific
studies of sinologists or scientific-popular works.

评选外籍作家优秀作品出版的项目是由中
国文化译研网主办的。该项目评审委员会由5名
专家组成。保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院保
The Bulgarian director of the Confucius 方院长伊丝克拉·曼多娃副教授作为评审团中唯
Institute at Veliko Tarnovo University – Assoc. Prof. 一一名外籍专家参与了对120多篇关于翻译、科
Dr. Iskra Mandova was the only foreign expert in the 学研究或科普著作的评审工作。
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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

1.
“爱上中国文化和中国人”
http://chinese.people.com.cn/n1/2018/0803/c42309-30206688.html
2.
东渐西传 文明互鉴 ——“一带一路”语言文化论坛成功举办
http://wemedia.ifeng.com/84404701/wemedia.shtml
3.
大特尔诺沃大学孔子学院2018上半年汉语考试落幕
http://korean.hanban.edu.cn/article/2018-05/29/content_734175.htm
4.
大特尔诺沃大学孔子学院举办新春文化体验活动
http://www.hanban.edu.cn/article/2018-04/03/content_724925.htm
5.
2017年孔子学院总部/国家汉办赴美国、保加利亚志愿者
http://www.sohu.com/a/190188684_788744
6.
大特尔诺沃大学孔子学院举办第一期保加利亚汉语教师培训班
http://www.hanban.edu.cn/article/2017-12/25/content_712683.htm
7.
2017年孔子学院“开放日”在京举行
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1579872534204842904&wfr=spider&for=pc
8.
海外来华留学生：“爱上中国文化和中国人”
http://edu.sina.com.cn/a/2018-08-03/doc-ihhehtqh2517466.shtml

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2018

83
9.
“讲好中国故事，传播中华文化”海外教育学院2015级研究生支部主题党日活动
http://xsc.xmu.edu.cn/13/61/c3000a332641/page.htm
10.
“坚定文化自信·艺术名家高校行”——杨晓阳小幅作品（北语）展举办
http://www.myshuhua.com/news/view?id=20006
11.
我院教师参加“中国与中东欧国家的外交、经济与文化关系”国际学术研讨会
http://scll.uibe.edu.cn/xyxw/68578.htm
12.
“亲历北京”惊喜多
http://mini.eastday.com/a/180510070709973-2.html
13.
东渐西传 文明互鉴——“一带一路”语言文化论坛成功举办
http://news.blcu.edu.cn/c/2018-10-31/501245.shtml
14.
保加利亚研修团：爱上中国文化和中国人
http://m.haiwainet.cn/middle/3543602/2018/0803/content_31367817_1.html
15.
„亲历北京”惊喜多 外国友人纷纷点赞
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1600149090236280002&wfr=spider&for=pc
16.
一见倾心！中国之旅让这群保加利亚人爱上这里
http://www.sohu.com/a/245544583_100150488
17.
用光影描绘的中国是什么模样？孔院的摄影展来告诉你
http://www.sohu.com/a/231156886_100150488
18.
艺术名家高校行：杨晓阳小幅作品展在北京语言大学开幕
http://www.xinhuanet.com//shuhua/2018-04/28/c_1122758284.htm
19.
保加利亚举办中保古代文明美术作品竞赛
http://www.hinews.cn/news/system/2017/04/01/031043077.shtml
20.
心连心：我和中国，我和世界——2018“汉教英雄会”任务型文化研修特稿（三）
http://www.hanban.edu.cn/article/2018-06/25/content_737430.htm
21.
大特尔诺沃大学孔子学院举 行五周年庆典
http://www.hanban.edu.cn/article/2017-11/01/content_705094.htm
22.
Bulgarian-Chinese Forum International Cluster Policies
http://cnbgforum.eu/pages/en/organisation/steering-committee.php
23.
Fall in Love with Chinese Culture and Chinese People
http://english.hanban.org/article/2018-08/08/content_741519.htm
24.
Foreigners Fell in Love with Chinese Culture and People
http://en.chinaapw.com/newsitem/278207316
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25.
Открит урок по китайски език в ОУ „ СВ. Патриах Евтимий“ – гр. В.Търново
http://oupe-vt.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA/
26.
Фотоизложба „Зимен Китай“ в гр. София
https://sofia-art-galleries.com/event/zimen-kitay-fotografska-izlozhba-na-velin-paskov-v-sofiya-pres/
27.
Гости от институт “Конфуций” във втори “а” клас
https://ouslaveikov.weebly.com/20172018-10911095-107510861076/5216483
28.
Обучение по китайски език
http://sou-dryanovo.com/2016/03/31/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0
%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/
29.
Учениците в СУ “Максим Райкович” ще изучават китайски език
h t t p : / / w w w. d r y a n o v o . b g / b g / a r t i c l e / 2 2 8 2 / % D 1 % 8 3 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 5 % D 0 % B D%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%83-%26quot-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0% B 8 % D 1 % 8 7 - % 2 6 q u o t- % D 1 % 8 9 % D 0 % B 5 - % D 0 % B 8 % D 0 % B 7 % D 1 % 8 3 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 0 % D
0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA.html
30.
Кметът Мирослав Семов се срещна с Цуи Тинг, която преподава китайски език в Дряново
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/kmetyt-miroslav-semov-se-sreshtna-s-cui-ting-koiato-prepodava-kitajski-ezik-v-drianovo-2054525
31.
Ето как Китай влезе в живота на дряновското общество
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/eto-kak-kitaj-vleze-v-zhivota-na-drianovskoto-obshtestvo-2059393
език

32.

Институт “Конфуций” на ВТУ става европейски център за обучение на учители по китайски

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/institut-vkonfutsiyv-na-vtu-stava-evropeyski-tsentar-za-obutchenie-na-utchiteli-po-kitayski-ezik.html
33.
Посещение във Великотърновския университет на делегация от Пекинския езиков
университет, Китайска народна република
http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=716&zid=1
34.
Велико Търново ще отбележи настъпването на Китайската Нова година
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1728266
35.
Велико Търново отново ще отбележи Китайската Нова година
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/veliko-tyrnovo-otnovo-shte-otbelezhi-kitajskata-nova-godina-2073281
36.
“Зимен Китай” - фотоизложба на Велин Пасков
https://www.sbhart.com/bg/exhibitions/888-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
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%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9----%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D
0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
37.
Велико Търново е новият хит сред китайските туроператори
http://www.kmeta.bg/veliko-turnovo-e-noviyat-hit-sred-kitajskite-turoperatori
38.
Българи си пишат с йероглифи в нета
https://www.24chasa.bg/novini/article/6733627
39.
Дни на китайското кино за първи път в Бургас
http://bnr.bg/burgas/post/100932609
40.
Дните на китайското кино започват от днес
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/33716
41.
СУ „Васил Левски“ – Русе посрещна годината на жълтото земно куче според китайския
календар
http://www.rio-ruse.org/?p=4314
42.
В Търговище посрещнаха китайската Нова година с празничен концерт
https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0
%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/19617-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B
E%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
43.
„Зимен Китай” пристига в Бургас с уъркшоп по китайски изкуства и занаяти
http://bnr.bg/burgas/post/100937116/zimen-kitai-pristiga-v-burgas-s-uarkshop-po-kitaiski-izkustva-izanaati
44.
Дните на китайското кино започват от днес
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/33716
45.
Празник на китайския език за малчуганите от “Соня” и ОУ “Св. Патриарх Евтимий”
https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/praznik-na-kitayskiya-ezik-za-maltchuganite-ot-sonya-i-ousv-patriarh-evtimiy.html
46.
Българо-китайски форум започва утре във Варна
http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2018-05-17/balgaro-kitayski-forum-zapochva-utre-vav-varna
47.
Първи по рода си Българо-китайски клъстърен форум започва във Варна
https://www.economic.bg/bg/news/9/parvi-po-roda-si-balgaro-kitajski-klastaren-forum-zapochvavav-varna.html
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48.
С китайски танци и изложба откриха Седмицата на китайската култура в старата столица
http://radiovelikotarnovo.com/%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81
%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB
%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4/
49.
Седмица на китайската култура “Магията на поднебесното царство” започва във Велико
Търново
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1821972
50.
Седмица на китайската култура започна във Велико Търново
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6921062
51.
Книги за Китай написаха бивш ректор на ВТУ и преподавателка по китайски език
https://trud.bg /%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1
%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0/amp/
52. Шефът на Институт “Конфуций” представи Китай пред бъдещи учители по география
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/shefat-na-institut-konfutsiy-predstavi-kitay-pred-badeshti-utchiteli-po-geografiya.html
53. Филиал на престижен китайски ВУЗ може да стъпи във Велико Търново
http://www.kmeta.bg/filial-na-prestijen-kitajski-vuz-moje-da-stupi-vuv-veliko-turnovo
54. Нови книги за Китай проучват историята и взаимоотношенията в страната
http://bnr.bg/play/post/101032286/novi-knigi-za-kitai-prouchvat-istoriata-i-vzaimootnosheniata-v-stranata?forceFullVersion=1
55. Награда от Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
http://oupe-vt.com/награда-от-институт-конфуций-във-в/
56. Първи по рода си Българо-китайски клъстърен форум започва във Варна
https://www.economic.bg/bg/news/9/parvi-po-roda-si-balgaro-kitajski-klastaren-forum-zapochvavav-varna.html
57. Над 50 фирми участват на българо-китайски форум във Варна
https://www.economy.bg/economy/view/31770/Nad-50-firmi-uchastvat-na-bylgaro-kitajski-forumvyv-Varna
58. Българо-китайски форум събира над 50 фирми, клъстери и образователни институции във
Варна
http://varnautre.bg/2018/05/17/81597/българо-китайски-форум-събира-над-50-фир
59. Филмови прожекции и изложба разкриват многообразието на Китай
http://burgaslikesyouth.bg/news/filmovi-projekcii-i-izlojba-razkrivat-mnogoobrazieto-na-kitai.php
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60. Спектакъл „Китайски класически танц Фън Мо“
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/events/2819/
61. Велико Търново: В града започна седмица на китайската култураю
http://www.focus-news.net/news/2018/06/19/2535901/veliko-tarnovo-v-grada-zapochna-sedmitsata-na-kitayskata-kultura.html
62. “Войнът и вълкът” за начало на зрелищна палитра китайска кино-лента в Търговище
https://www.nrgtv.bg/новини/търговище/започна-седмица-на-китайското-кино-в-т.html
63. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа договор за сътрудничество с Институт Конфуций, гр.
Велико Търново към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”
http://unischool.bg/bg/news/chsu-quotevlogi-i-hristo-georgieviquot-podpisa-dogovor-za-satrudnichestvo-s-institut-konfutsiy-gr-veliko-tarnovo-kam-velikotarnovskiya-universitet-quotsv-sv-kiril-i-metodiyquot-165
64. Седмица на китайското кино
http://znametrg.com/2018/05/10/седмица-на-китайското-кино/
65. Асоциацията на бизнес клъстерите подкрепи първия по рода си българо-китайски форум
„Международни клъстерни политики“ (BCF 2018)
http://abclusters.org/asotsiatsiyata-na-biznes-klasterite-podkrepi-parviya-po-roda-si-balgaro-kitajski-forum-mezhdunarodni-klasterni-politiki-bcf-2018/
66. Промотираха Варна пред китайци
https://www.varna24.bg/novini/varna/Promotiraha-Varna-pred-kitaici-792283
67. Зимен Китай – фотоизложба, галерия-книжарница София Прес, 12–23.02.2018 г.предстоящи
събития във Велико Търново за 12 октомври
https://blackandwhitemag.bg/?p=12510
68. Предстоящи събития във Велико Търново за 12 октомври
http://focus-radio.net/предстоящи-събития-във-велико-търнов-336/
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