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Институт „Конфуций“ във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Част I Обща информация
Институт „Конфуций“ (ИК) във Велико-

търновския университет (ВТУ) е основан през 
октомври 2012 г. Партньор за създаването му от 
китайска страна е Китайският университет по ге-
онауки (Ухан). През 2019 г. чрез подкрепата на 
Централата на Ханбан / Институт „Конфуций“, и 
под ръководството на Управителния съвет (УС), 
чрез общите усилия екипа на ИК с новаторски и 
пионерски дух, бяха постигнати завидни резулта-
ти: значително увеличение на броя на учебните 
заведения, в които се преподава китайски език, 
на броя на обучаемите и на организираните прес-
тижни мероприятия; подобряване качеството на 
обучение и разширяване обхвата на влияние на 
културните събития.

Чрез съвместните усилия на директори-
те от българска и китайска страна, през 2019 г. 
ИК във ВТУ започна обучение по китайски език и 
в Долината на розите – Казанлък. В същото вре-
ме бе възобновено и преподаването на китайски 
език в морската столица – Варна. Часове по ки-
тайски език и култура към настоящия момент се 
водят в 50 учебни заведения в 14 града в Бълга-
рия, а именно: Велико Търново, Русе, Търговище, 
Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Казанлък, Разград, 
Попово, Свищов, Челопеч, София и Сливница.

С увеличаването броя на учебните заве-
дения, с които си партнираме, се обръща и голя-
мо внимание на качеството на преподаване. Бяха 
открити курсове и групи по различните нива, кои-
то да отговорят на индивидуалните нужди и тър-
сене на обучаемите като китайски език за начи-
наещи, за напреднали, за деца, бизнес китайски 
език, по бойни изкуства (Тай Чи, Цигун), подгот-
вителни курсове за HSK и HSKK и др., в резултат 
на което броят на учащите се увеличи значително 
до повече от 1500 регистрирани. През тази година 
общо 3 пъти бяха проведени изпитите HSK и HSKK, 
а успеваемостта на явилите се също бележи ръст. 
През април 2019 г. ИК във ВТУ бе домакин на на-
ционалния кръг на 18-то международно състеза-
ние по китайски език за студенти и 12-то между-
народно състезание по китайски език за ученици 
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– „Китайски езиков мост“. Радослав Косев от ВТУ 
си извоюва първото място в състезанието за сту-
денти, а първенец при учениците стана Бетиже 
Османова Акова, която е представител на  Класна 
стая „Конфуций“ в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе.

През 2019 г. ИК във ВТУ организира близо 
40 културни събития в цялата страна като Меж-
дународен ден на Институт „Конфуций“, уъркшо-
пи, свързани с китайската култура, изложби на 
китайска калиграфия и живопис, представления, 
концерти и др. Участвахме с демонстрации на ки-
тайската култура по време на Празника на розата 
в Казанлък, „Най-сладкия ден” във Варна и други 
престижни международни културни фестивали в 
България.

През 2019 година се честваха също така 
две кръгли годишнини: 70-годишнината от осно-
ваването на Китайската народна република и 70 
години от установяването на дипломатически от-
ношения между Китай и България. За да отбеле-
жи тези две специални събития, през май ИК във 
ВТУ организира изложба за китайска калиграфия 
и живопис, озаглавена „Огледало на цивилиза-
циите“, в която бяха подредени 60 картини и ка-
лиграфии на 12 художници, начело с Лиу Уънси. 
На 29 май се проведе тържествен концерт по по-
вод 70-годишнината, на който присъстваха кме-
тът на Велико Търново – инж. д-р Даниел Панов, 
заместник-ректорът на ВТУ – доц. д-р Димитър 
Димитров, аташето по политическите въпроси на 
Посолството на КНР в България – г-н Ян Дзиенчюн, 
началникът на Отдела по образование на Посол-
ството – г-н Мао Йенчън, декани, директори и 
други официални гости, както и делегации от Ки-
тайския университет по геонауки в Ухан и Пекин-
ския университет за езици и култура. Повече от 
300 преподаватели, ученици и студенти от раз-
лични университети, начални и средни училища, 
детски градини се насладиха на концерта, заедно 
с гражданите от Велико Търново.

През октомври 2019 г. в ИК във ВТУ се 
проведе VI Международна научна конферен-
ция на тема: „Дипломатически, икономически и 
културни отношения между Китай и страните от 
Централна и Източна Европа“. Целта на научния 
форум е да се насърчи развитието на политиче-
ските, икономическите и културните отношения 
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между Китай и страните от ЦИЕ в рамките на Ини-
циативата „Един пояс, един път“ и Формата за ре-
гионално сътрудничество „16+1“, за да се проучи 
настоящото състояние и перспективите на двус-
транните отношения в различни области, както и 
да се засили академичния обмен. Повече от 100 
учени, експерти и гости от български и китайски 
университети и други образователни институции 
присъстваха на конференцията: от Великотър-
новския унивесритет, от Китайския университет 
по геонауки, Софийския университет, Пекинския 
университет за чужди езици и др.

Според статистиката през изминалата го-
дина, ръководни кадри на всички нива както от 
българска, така и от китайска страна участваха в 
повече от 30 събития, организирани от ИК във ВТУ. 
Разнообразните дейности и постиженията на ИК 
привлякоха вниманието на китайската новинарска 
агенция Синхуа, China Economic Daily, China Global, 
в.„Китай Днес“, БНТ, БНР, както и други местни и 
чуждестранни медии. Повече от 300 репортажа и 
статии на китайски, английски и български могат 
да бъдат намерени онлайн и офлайн.

Част II Формулиране на правила и ме-
ханизми за сътрудничество между китайските и 
местните партньори

Заседанията на УС се провеждат офици-
ално поне веднъж годишно в България или в Ки-
тай. През последните години тази среща често се 
провеждаше по време на Световната  конферен-
ция на институтите „Конфуций“, за да се вземат 
решения по важни въпроси, свързани с дейността 
в ИК. При ежедневната работна комуникация еки-
път на ИК, заедно с членовете на Управителния 
съвет, използват имейл и социални мрежи като 
WeChat, Facebook, QQ и др. за обмен на докумен-
ти, публикуване на известия за различни дейнос-
ти, споделяне на снимки от текущи събития и ме-
дийно отразяване.

С цел подобряване дейността на ИК беше 
разработен набор от правила и разпоредби от-
носно често срещани проблеми в ежедневната и 
преподавателската работа на китайските препо-
даватели и доброволци. Правилникът за устрой-
ството и дейността на ИК във ВТУ е гласуван от УС 
на ИК, утвърден е от Ректора на ВТУ и е в сила от 
1 юли 2015 г. В него се определят задълженията 

на целия персонал на ИК в съответствие с Правил-
ника на ВТУ и българското законодателство. След 
пристигането си в ИК във ВТУ всеки нов китайски 
преподавател и доброволец се запознава внима-
телно с тези правила и разпоредби, и подписва 
декларация за съгласие. Тъй като Институтът е 
част от структурата на Великотърновския универ-
ситет, финансовите въпроси се отнасят до съот-
ветните отговорни лица във ВТУ, а документаци-
ята се събира и отчита в съответствие с правилата 
на Университета.

През 7-те години от съществуването си, 
ИК във ВТУ поддържа постоянни контакти със зве-
ната както във ВТУ, така и в Китайския университет 
по геонауки. С подкрепата на двата университе-
та-партньори работата на ИК върви безпроблем-
но и всеки път, когато се организира голямо съ-
битие, ръководителите на ВТУ отделят от своето 
време, за да присъстват, а колегите от Китайския 
университет по геонауки винаги оказват съдей-
ствие. През май 2019 г. Университетът по геонауки 
(Ухан) изпрати делегация, начело с проф. Ху Кай 
за участие в тържествен концерт, организиран от 
ИК по повод 70-годишнината от установяване-
то на дипломатически отношения между двете 
страни. През октомври проф. Хуан Дълин от съ-
щия университет взе участие в международната 
научна конференция на Института, а доц. Ян Джъ 
бе избран за водещ лектор във второто обучение 
на преподаватели по китайски език в България. И 
не на последно място можем да допълним, че ИК 
във ВТУ се вписва добре в българската общност 
не само във Велико Търново, но и в много други 
големи населени места, и успешно и ефективно 
осъществява сътрудничество с десетки общини, 
университети, училища, детски градини и мла-
дежки центрове от различни градове. 

Част III Изследователски резултати и осъ-
ществяване на ключовите програми на Центра-
лата на Институт „Конфуций“

През август 2019 г. ИК във ВТУ изпрати 1 
кандидат за участие в „Летен лагер за китайски 
бойни изкуства – Тай Чи“, част от програмата „Ле-
тен лагер – Китайски мост“. През ноември Центъ-
рът за обучение и квалификация на преподавате-
ли по китайски език към ИК във ВТУ организира 
„II Обучение на преподаватели по китайски език 
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в България“. Около 30 местни и китайски учите-
ли, които преподават в цялата страна се събраха 
в старата столица Велико Търново, за да слушат 
лекции на специалисти и да споделят своя пре-
подавателски опит. Механизмите за контрол и 
оценяване на качеството на преподаване се подо-
бряват непрекъснато. За да отговори на индиви-
дуалните нужди на различните групи обучаеми, 
преподавателите от ИК използват съвременни 
учебни пособия като „Happy Chinese“, „The Road to 
Success“, „HSK Standard Course“ и др.

През 2014 г. ИК във ВТУ издаде първия си 
сборник с научни доклади от Международната 
научна конференция на тема: „Дипломатически, 
икономически и културни отношения между Ки-
тай и страните от Централна и Източна Европа“, 
с който бе отбелязана 65-годишнината от устано-
вяването на българо-китайските дипломатически 
отношения. Оттогава докладите от конференци-
ята се публикуват ежегодно. През 2019 г. ИК във 
ВТУ издаде петия си сборник, а шестият е в про-
цес на съставяне.

През лятото на 2019 г. доц. д-р Искра 
Мандова, директор на ИК от българска страна, 
заедно със своя изследователски екип завърши 
международния си проект за съставяне на учебни 
програми по китайски език за училищата, който 
беше възложен от китайската страна. Трябва да се 
спомене, че части от резултатите от това изслед-
ване са приети и се използват от Министерството 
на образованието на България. Още един между-
народен изследователски проект „Политика на 
чуждоезиковото обучение и преподаване на ки-
тайски език в България“, на който доц. Мандова е 
ръководител, е в процес на завършване и публи-
куване.

Confucius Institute at University of Veliko 
Turnovo, Bulgaria

Part I  General Information of CI at UVT in 
2019

The Confucius Institute (CI) at University of 
Veliko Turnovo (UVT) was established in October 
2012. The Chinese partner is China University of 
Geosciences (Wuhan) (hereinafter “CUG”). In 2019, 
under the guidance of the Confucius Institute/ 
Hanban Headquarters, and with the supervision of 

the Board of Advisors of CI at UVT (hereinafter “BOA”), 
all the CI staff worked together in innovative and 
pioneer spirit, and made remarkable achievements 
in all aspects. With substantial increase in Chinese 
teaching sites, registered students’ number and 
organization of prestigious events, the quality of the 
CI’s Chinese teaching has been greatly improved, 
and the influence of its cultural activities has been 
further expanded.

Through the joint efforts of the Bulgarian 
and Chinese Directors, CI at UVT opened a new 
Chinese teaching site in the world-famous Bulgarian 
“Rose Valley” Kazanlak in 2019. At the same time, 
it resumed Chinese teaching in the coastal city of 
Varna. Chinese language and Chinese culture classes 
have been opened at 50 teaching sites in 14 cities, 
which are located throughout Bulgaria, namely: 
Veliko Turnovo, Ruse, Targovishte, Shumen, Varna, 
Burgas, Sliven, Kazanlak, Razgrad, Popovo, Svishtov, 
Chelopech, Sofia and Slivnitsa.

While expanding the teaching sites, CI at UVT 
paid close attention to the quality of teaching. In 
order to meet the individualized learning needs of 
different learners, multi-type and multi-level courses 
such as “Chinese for Beginners”, “Advanced Chinese”, 
“Business Chinese”, “Chinese for Children”, “HSK/
HSKK Tutorial” and “Martial Arts (Tai Chi, Qigong)” 
etc. were designed. As a result, the number of 
learners of Chinese language and Chinese culture 
was significantly increased, with more than 1,500 
registrations. This year, the HSK/HSKK was organized 
3 times, and the pass rate was also greatly increased. 
In April 2019, CI at UVT hosted the preliminaries of 
“The 18th ’Chinese Bridge’ World College Students’ 
Chinese Proficiency Competition in Bulgaria” and “The 
12th ’Chinese Bridge’ World Middle School Students’ 
Chinese Competition in Bulgaria”. Radoslav Kosev 
from UVT won the college group championship, and 
the champion of the middle school group, Betizhe 
Osmanova Akova, also came from the Confucius 
Classroom affiliated with CI at UVT - Vasil Levski High 
School in Ruse.

Looking back on 2019, CI at UVT organized nearly 
40 cultural events at its Headquarters and throughout 
Bulgaria, such as “Global Confucius Institute Day”, 
“Chinese Cultural Experience”, “Chinese Calligraphy 
and Painting Exhibition”, Performances and Galas 
etc., bringing Chinese culture to the “Rose Festival” 
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in Kazanlak, the “Sweetest Day” in Varna and other 
prestigious international cultural festivals in Bulgaria.

The year 2019 coincides with the 70th 
anniversary of the founding of the People’s Republic of 
China and the 70th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between China and Bulgaria. 
In May, CI at UVT held a Chinese calligraphy and 
painting exhibition entitled “Mirror of Civilizations” 
to commemorate these two special days. A total of 
more than 60 paintings and calligraphy works by 12 
artists represented by Liu Wenxi were exhibited. On 
May 29th, a large-scale concert was held to celebrate 
the dual 70th anniversary. The Mayor of Veliko 
Turnovo (Daniel Panov), the Vice Rector of UVT 
(Dimitar Dimitrov), the Attache of Political Affairs of 
the Chinese Embassy in Bulgaria (Yan Jianqun), the 
head of the Education Section of the Embassy (Mao 
Yancheng), and some other government and school 
leaders as well as representatives from CUG and 
Beijing Language and Culture University attended 
the concert. More than 300 teachers and students 
from different Bulgarian universities, primary and 
secondary schools as well as kindergartens watched 
the concert together with local citizens.

In October 2019, “The 6th International 
Conference on Diplomatic, Economic and Cultural 
Relations between China and Countries in Central 
and Eastern Europe” was successfully held at CI at 
UVT. The purpose of this conference is to promote 
the development of political, economic and cultural 
relations between China and CEE countries under the 
“Belt and Road” framework and the “16+1” regional 
cooperation model, to explore the current status 
and development prospects of bilateral relations 
in various fields, and to strengthen exchanges and 
cooperation between Chinese and Bulgarian scholars. 
More than 100 government and university leaders 
from Bulgaria and experts/scholars from universities 
such as UVT, CUG, Sofia University, Beijing Foreign 
Studies University as well as from other relevant 
research institutions attended the conference.

According to statistics, throughout the whole 
year, senior officials from both the Bulgarian and 
Chinese sides participated in more than 30 events 
organized by CI at UVT. Diversified activities and 
achievements of the CI caught the eye of Xinhua 
News Agency, China Economic Daily, China Global, 
China Today (a Bulgarian Newspaper), Bulgarian 

National TV, Bulgarian National Radio as well as 
other domestic and foreign media. And more than 
300 reports and reprints in Chinese, English and 
Bulgarian can be found online and offline.

Part II Formulation of Regulations and 
Mechanisms and Cooperation between Chinese 
and Local Partners

Meetings of BOA are formally held at least 
once a year, either in Bulgaria or in China. In recent 
years, this meeting was often held during the Global 
CI Conference to make decisions on major affairs 
of the CI. In daily communication, the CI’s staff, 
including its BоA members make use of Email and 
social software such as WeChat, Facebook, QQ 
etc. to transfer documents, post notices of various 
activities, and share pictures of ongoing events and 
media coverage.

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

In the past 7 years since its establishment, CI at 
UVT has been in close contact with both UVT and CUG. 
With the support of the two partner universities, the 
work of the CI has progressed smoothly. Whenever 
a major event is carried out, the leaders of UVT will 
generally take the time to participate. And support 
from CUG is also always at hand. In May 2019, 
CUG sent an art troupe headed by Prof. Hu Kai to 
participate in the large-scale concert held by the CI 
to celebrate the dual 70th anniversary. In October, 
dispatched as the keynote speaker, Prof. Huang Delin 
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from CUG participated in “The 6th International 
Conference on Diplomatic, Economic and Cultural 
Relations between China and CEE Countries”. In 
November, Associate Prof. Yang Zhe was selected 
as the keynote lecturer by CUG to participate in 
“The 2nd Chinese Teacher and Volunteer Training in 
Bulgaria”. In addition, CI at UVT is well-integrated in 
the Bulgarian community, not only in Veliko Turnovo 
but also in many other big cities, and has successfully 
and effectively implemented cooperation with more 
than a dozen municipalities, all faculties of UVT, and 
with schools, kindergartens and youth centers in 
different cities as well.

Part III Research Outcomes and 
Implementation of Key Programs of the Confucius 
Institute Headquarters

In August 2019, CI at UVT selected 1 camper to 
participate in the “Chinese martial arts experience - 
Tai Chi ‘Chinese Bridge’ summer camp”. In November, 
relying on the “International Center for Training and 
Qualification of Chinese Teachers in Bulgaria” in the 
CI at UVT the “2nd Chinese Teacher and Volunteer 
Training in Bulgaria” was successfully launched. 
Around 30 local teachers, Chinese teachers from 
Hanban and volunteers from all over Bulgaria 
gathered in this ancient capital, Veliko Turnovo, to 
listen to experts’ lectures and share their teaching 
experience. The teaching quality control and 
evaluation mechanism of the CI was also constantly 
improving. In order to meet the individualized 
learning needs of different learners, teachers of the 
CI used various textbooks such as “Happy Chinese”, 
“The Road to Success”, “HSK Standard Course” etc. in 
teaching activities.

In 2014, CI at UVT published the first series of 
academic papers from the “International Conference 
on Diplomatic, Economic and Cultural Relations 
between China and Countries in Central and Eastern 
Europe” to commemorate the 65th anniversary of the 
establishment of Sino-Bulgarian diplomatic relations. 
Since then, the proceedings of the symposium were 
published each year. In 2019, CI at UVT published the 
“Proceedings of the Fifth International Symposium 
on Diplomatic, Economic and Cultural Relations 
between China and CEE Countries”, and the sixth 
series is under compilation.

In 2019, the Bulgarian Director, Iskra Mandova, 

together with her research team completed the 
international cooperation research project “Chinese 
Syllabus of  Bulgaria”, which was entrusted by the 
Chinese side. It is worth mentioning that the results 
of this research have been partially adopted by the 
Bulgarian Ministry of Education. And another of 
her research projects, “Foreign Language Teaching 
Policy and Chinese Language Teaching in Bulgaria”, is 
progressing smoothly.

保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院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2019年发展概况一、大特尔诺沃大学孔子学院2019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，国内的
合作伙伴是中国地质大学（武汉）。2019年，在孔子
学院总部的悉心指导下，在大特大学孔子学院理事
会的正确领导下，大特大学孔子学院全体同仁齐心协
力，开拓创新，各方面都取得了长足的进步。无论是汉
语教学点布局和数量，还是注册学生人数，还是具有
影响力的活动场次都有了大幅提升，汉语教学质量
进一步提高，文化活动的影响力也进一步扩大。
 经过保中双方两位院长的共同努力，2019年
大特大学孔子学院在举世闻名的保加利亚“玫瑰谷”
卡赞勒克市新设了汉语教学点；同时，恢复了在滨海
城市瓦尔纳的汉语教学。目前已在14个城市50个教学
点开设了汉语课和中国文化课。这14个城市遍布保加
利亚各地，分别是：大特尔诺沃市、鲁塞市、特尔戈维
什特市、舒门市、瓦尔纳市、布尔加斯市、斯利文市、
卡赞勒克市、拉兹格勒市、波波沃市、斯维什托夫市、
切洛佩奇市、索非亚市和斯利夫尼察市。
 在拓展教学点的同时，大特大学孔子学院狠
抓教学质量。为满足不同类型学习者的个性化学习需
求，开设了《初级汉语》、《高级汉语》、《商务汉语》
、《少儿汉语》、《HSK/HSKK辅导》和《武术（太极、气
功）》等多门类、多级别课程。汉语及中国文化学习者
与日俱增，注册人数1500多人。本年度组织HSK/HSKK
考试3次，考生的通过率节节攀升。2019年4月，大特
大学孔子学院承办了第18届“汉语桥”世界大学生中
文比赛保加利亚赛区预赛和第12届“汉语桥”世界中
学生中文比赛保加利亚赛区预赛，来自大特尔诺沃大
学的那东同学夺得大学组冠军，中学组的冠军贝甜同
学也来自大特大学孔子学院下设孔子课堂——鲁塞
市瓦希尔·列夫斯基中学。
 回首2019年，大特大学孔子学院在孔院本部
及保加利亚全国各地组织举办了孔子学院日、中国
文化体验、中国书画展、文艺演出等各类文化活动
近40场，将中国文化带到了卡赞勒克玫瑰节、瓦尔
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纳“Sweetest Day”等保加利亚久负盛名的国际文化
节中。
 今年适逢中华人民共和国成立70周年及中保
建交70周年，为了纪念这两个特殊的日子，5月，大特
大学孔子学院举办了“东渐西传，文明互鉴”——庆
祝中华人民共和国成立70周年及中保建交70周年中
国书画展，共展出以刘文西为代表的12位老、中、青
艺术家的书画作品60余幅。5月29日，举办了庆祝“双
70周年”大型歌舞晚会，大特尔诺沃市市长丹尼尔·
帕诺夫、大特尔诺沃大学副校长迪米特尔·迪米特
洛夫、中国驻保加利亚大使馆政务参赞颜建群、使馆
教育组负责人毛彦成等中保政府官员和学校领导出
席，来自中国地质大学（武汉）、北京语言大学的代
表和来自保加利亚各地多所大中小学、幼儿园的师
生及当地市民300多人观看了晚会。
 2019年10月，“第六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。本次会议旨在推动“一带一路”框架和“16+1”
区域合作模式下，中国与中东欧国家政治、经济、文
化关系发展，探讨双边在各个领域的关系现状及发
展前景，加强中国与保加利亚两国学者之间的交流
与合作。来自保加利亚多座城市的政府官员、高校领
导和来自大特尔诺沃大学、索非亚大学、中国地质大
学（武汉）、北京外国语大学等高校及相关研究机构
的专家、学者100余人参加了会议。
据统计，本年度，中保高层参加大特大学孔子学院活
动30余次。大特大学孔子学院开展的各类活动及取
得的成就被新华社、中国经济日报社、保加利亚《今
日中国》报社、保加利亚国家电视台、保加利亚国家
广播电台等国内外媒体用汉语、英语、保语，线上、线
下报道、转载300余次。

二、制度与机制的建设及中外合作情况二、制度与机制的建设及中外合作情况
 大特大学孔子学院理事会每年至少会召开一
次正式会议，或是在保加利亚或是在中国，近年来，
多利用全球孔院大会会期召开，讨论有关孔院重大
事务的决策。在日常工作的沟通和交流方面，大特大
学孔子学院各级工作人员（包括理事会成员）通常通
过Email及微信、脸书、QQ之类的软件，传递文件，发
布各种活动的通知，分享活动图片和媒体报道。
 为了使工作更便捷、更有效，针对一些有关日
常管理、教学活动和汉语教师、志愿者的常见问题，
经大特尔诺沃大学校长批准、理事会讨论通过，一
套用来规范大特大学孔子学院组织结构、办事程序
和行为规则的规章制度于2015年7月1日正式颁布实
施。这一规章制度规定了大特大学孔子学院所有工
作人员的职责，符合大特大学的校规及保加利亚法
律的规定。每一位新来的汉语教师、志愿者都按要

求仔细阅读相关规定并签署一份遵规守约声明。作
为大特尔诺沃大学的一个特殊组成部分，大特大学
孔子学院的档案按照大特大学的规章制度进行管
理，所有财务均严格遵照大特大学的相关规章制度
执行。
 成立的7年来，大特大学孔子学院与大特尔诺
沃大学、中国地质大学（武汉）联系紧密，在两校的
支持下，各项工作进展顺利。每当开展重大活动，大
特大学校领导一般都会拨冗参加，中国地质大学（
武汉）也随时能够施以援手。2019年5月，中国地质
大学（武汉）派出以胡凯教授为首的艺术团参加了大
特大学孔子学院举办的庆祝“双70周年”大型歌舞晚
会；10月，派遣黄德林教授作为主旨发言人参加了“
第六届中国与中东欧政治、经济、文化关系国际研讨
会”；11月，派遣杨喆副教授作为主讲专家参加了“第
二届保加利亚汉语教师培训班”。此外，大特大学孔
子学院与保加利亚社区关系融洽，同包括大特尔诺
沃市在内的近20座城市的市政府、大特大学各院系
以及多个城市的中小学、幼儿园、青少年中心开展了
成功有效的合作。

三、孔子学院总部重点项目实施情况及研究成果三、孔子学院总部重点项目实施情况及研究成果
 2019年8月，大特大学孔子学院选派1位营员参
加了“中华武术体验之太极拳‘汉语桥’夏令营”。11
月，依托大特大学孔子学院保加利亚国际汉语教师
培训中心，“第二届保加利亚汉语教师培训班”顺利
开班。任教于保加利亚各地的近30名本土教师、公派
汉语教师及志愿者齐聚古都大特尔诺沃市，聆听专
家讲座，一同分享自己的教学经历和经验。孔子学院
教学质量控制和评价体系建设也在不断完善。为了满
足不同类型学习者的个性化学习需求，孔院教师因
材施教，在教学活动中使用了《快乐汉语》、《跟我
学汉语》、《汉语乐观》、《成功之路》、《HSK标准教
程》等多种教材。
 2014年，大特大学孔子学院出版了第一辑《
中国与中东欧政治、经济、文化关系国际学术研讨
会学术论文集》，纪念保加利亚同中国建交65周年，
其后，大特大学孔子学院每年出版该研讨会论文集1
辑。2019 年，大特大学孔子学院出版了《第五届中国
与中东欧政治、经济、文化关系国际研讨会学术论文
集》，第六辑在编撰中。
 今年，保方院长伊丝克拉·曼多娃和她的研
究团队完成了她受中方委托主持的国际合作研究项
目“保加利亚汉语教学大纲”，其研究成果已被保加
利亚教育部部分采用。另一个项目“保加利亚外语教
学政策及外语教学状况”进展顺利。
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  / BOARD OF ADVISORS
理事委员会理事委员会

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОНДЖОЛОВ (ВТУ, РЕКТОР) – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
PROF. HRISTO BONDZHOLOV, PHD (UVT, RECTOR) – CHAIR OF BOA
HRISTO 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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проф. Дун Юенсин 
Prof. Dong Yuanxing 

董元兴董元兴 教授

НАШИЯТ ЕКИП / STAFF/ НАШИЯТ ЕКИП / STAFF/ 工作团队工作团队

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

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

Мартина Димитрова/ 
Martina Dimitrova 
Пoмощник-директор/
 Assistant Director
玛蒂娜·季米特洛娃 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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Лиу Дзътун – доброволка в Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
Liu Zitong – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
刘子童——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Чан Юенюен – доброволка в Институт „Конфуций“– гр. Велико Търново
Chang YuanYuan – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
常园园——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Сю Чи – доброволец в Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
Xu Qi – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
徐琦——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Джу Чи – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
Zhu Qi – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse 
朱琪——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Лин Дандан – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
Lin Dandan– volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse 
林丹丹 ——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Пу Юнжу – доброволка в гр. Търговище
Pu Yunru – volunteer in Targovishte
蒲云茹 ——汉语教师志愿者，工作地点：特尔戈维什特市

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS//
师资队伍师资队伍
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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：索非亚市

Ян Данчън – доброволка в гр. Бургас
Yang Danchen – volunteer in Burgas
杨丹宸——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Су Чан – доброволка в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен
Su Chang – volunteer at Shumen University “Episkop Konstantin Preslavski”  
苏畅——汉语教师志愿者，工作地点：舒门市

Ли Юнхан – доброволка в гр. Челопеч
Li Yonghan – volunteer in Chelopech 
李咏涵——汉语教师志愿者，工作地点：切洛佩奇市

Шъ Сандзюен – доброволка в гр. Сливен
Shi Sanjuan – volunteer in Sliven
施三娟——汉语教师志愿者，工作地点：斯利文市

Доу Сухуей – доброволка в гр. Разград 
Dou Suhui – volunteer in Razgrad
窦苏慧——汉语教师志愿者，工作地点：拉兹格勒市 

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS//
师资队伍师资队伍
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Хъ Сюен – доброволка в гр. Попово
He Xuan – volunteer in Popovo
何璇——汉语教师志愿者，工作地点：波波沃市

Ю Фаню – доброволка в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Yu Fanyu – volunteer in “D. A. Tsenov” Academy of Economics in Svishtov
喻璠玙——汉语教师志愿者，工作地点：斯维什托夫市

Гъ Лидзяо – доброволка в гр. Сливница 
Ge Lijiao – volunteer in Slivnitsa 
葛利娇——汉语教师志愿者，工作地点：斯利夫尼察市

Пан Сиси – доброволка в гр. Казанлък 
Pan Xixi – volunteer in Kazanlak
潘锡锡——汉语教师志愿者，工作地点：卡贊勒克市

Ту Личин – доброволка в гр. Варна
Tu Liqin – volunteer in Varna
涂礼琴——汉语教师志愿者，工作地点：瓦尔纳市

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS//
师资队伍师资队伍
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КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 
COURSES AND TRAININGS

课程和培训课程和培训

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LANGUAGE COURSES

语言课程

От създаването на Институт „Конфуций“ 
към ВТУ досега, броят на обучаващите се про-
дължава да нараства с всяка изминала година. 
Понастоящем, повече от 1500 души посещават 
курсове по китайски език и култура в различни 
партниращи с ИК учебни заведения. През учеб-
ната 2018-2019 г. наред с редовните курсове за 
обучение по китайски в партньорските училища и 
университети, Институт „Конфуций“ също така ор-
ганизира и множество курсове по китайски език, 
сред които курс за начинаещи, за среднонапред-
нали, за напреднали, бизнес китайски за напред-
нали, китайски език за деца в предучилищна и 
училищна възраст, подготвителни курсове за HSK 
и HSKK, курсове по Тайчи и Цигун и др.

Since the foundation of the Confucius 
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Institute at UVT, the number of people who take 
up courses organized by the CI has been growing 
each year. At present, more than 1500 people 
take up courses in Chinese language and culture 
at the various educational organizations that are 
partners with Confucius Institute at UVT. During the 
2018-2019 academic year along with the regular 
Chinese teaching courses at the partner 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。2019年有1500
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。2018-2019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 изпи-
та за придобиване на ниво на китайски език – HSK 
(писмен) и HSKK (устен) – през месеците декем-
ври 2018,  март 2019 и май 2019 година. С помо-
щта на подготвителните курсове, организирани 
от Институт „Конфуций“,  на изпита се явиха общо 
64 студенти, ученици и курсисти. От създаването 
на изпитния център през 2014 г. до сега, ИК към 
ВТУ вече успешно е провел 16 изпита за ниво на 
владеене на китайски език HSK и HSKK. През по-
следните години, с нарастващата популярност на 
Институт “Конфуций” към ВТУ, все повече и пове-
че българи започват да изучават китайски език и 
да полагат изпитите.

During the 2018-2019 academic year CI at UVT 
held 3 exams for acquiring a certificate for Chinese 
language proficiency HSK (written) and HSKK (oral) 
– in December 2018, March 2019 and May 2019. 
A total of 64 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 16 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.

 2018年12月、2019年3月、2019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
和口试HSKK）。在孔子学院精心组织的考前辅导
的帮助下，共有64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16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。

18
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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. Със започването на новата 2019-
2020  учебна година Институт „Конфуций“ обяви нов 
курс по Китайски бойни практики, който представля-
ва комбинация от различни стилове и практики, съ-
образени с изискванията на Световната Федерация 
по Ушу.

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. With 
the start of the new 2019/2020 academic year, the 
Confucius Institute has announced a new course for 
“Chinese martial practices”, which combines different 
styles and practices tailored to the requirements of the 
World Wushu Federation.

孔子学院常年开设“中华武术——太极
拳、气功研修班”，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。

СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS

中华武术训练学习班
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2019~2020新学年伊始，孔院新开设了“
中国武术操练”课，该课程根据世界武术协会的
要求，对武术操练的不同套式进行了整合。
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От 29 ноември до 1 декември 2019 г. в Ин-
ститут „Конфуций“ във ВТУ се проведе II Обучение 
на преподаватели по китайски език в България. 
Около 30 преподаватли по китайски език от „Хан-
бан“, преподаватели-доброволци и местни ки-
тайски преподаватели от Институтите „Конфуций“ 
във ВТУ и СУ, както и от други учебни заведения от 
София, Велико Търново, Пловдив и Русе участваха 
в програмата за обучение, организирана от Цен-
търа за обучение и квалификация на преподава-
тели по китайски език – България.

На церемонията по откриване на обуче-
нието присъстваха проф. дпн Пламен Легкоступ 
– ректор на ВТУ (мандат 2007 – 2015 г.) и Главен 
съветник на Централата на Институт „Конфуций“/ 
Ханбан, проф. Ценка Иванова – декан на Фило-
логическия факултет във ВТУ, доц. д-р Светослав 
Косев – декан на Факултета по изобразително из-
куство, доц. д-р Полина Цончева – ръководител 
на катедра „Класически и източни езици и култу-
ри“ във ВТУ, доц. д-р Искра Мандова и проф. Дун 
Юенсин – директори на ИК във ВТУ, както и доц. 

Ян Джъ – заместник-декан на Факултета за изку-
ства и медии на Китайския университет по геона-
уки в гр. Ухан.

В своята реч, проф. Ценка Иванова изра-
зи своето приветствие към китайските учители и 
доброволци, похвали ги за положителния им при-
нос в насърчаването на културния обмен между 
Китай и България и пожела успех на обучението.

Подготвената програма беше не само 
цветна, но и изключително практично насоче-
на. Яна Шишкова – преподавател в Софийския 
университет и изявен учител по китайски език в 
138-то СУЗИЕ в гр. София сподели с участниците 

в обучението своя опит в преподаването на ки-
тайски език на български ученици и студенти. Тя 
представи българската образователна система и 
учебените планове по китайски език и сподели 
ефективни стратегии за управление на учебния 
процес. Доц. Ян Джъ изнесе 2 лекции на тема: 
„Влиянието на надписите върху каменни плочи 
за развитието на китайската калиграфия“ и „Древ-

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

教师志愿者培训教师志愿者培训
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нокитайското изкуство за книгопечат“. Вдъхнове-
ни от тези лекции, участниците успяха да оценят 
красотата на китайската калиграфия и печатното 
изкуство, което отвори пред тях нови идеи и ме-
тоди за разпространение на традиционната ки-
тайска култура. В програмата на Обучението бяха 
включени и часове по български език за китайски-
те преподаватели и доброволци, водени от доц. 
д-р Полина Цончева. Нейните лекции мотивираха 

участниците да продъжат да учат български и в 
бъдеще, което от своя страна ще им помогне да 
решават много по-лесно проблемите, които биха 
възникнали по време на работата им в България. 
Проф. Дун Юенсин изнесе лекция на тема „Пра-
вила, задължения и как да бъдем квалифицирани 
преподаватели по китайски език“. Той напомни на 
китайските преподаватели-доброволци да не за-
бравят своите отговорности и как да изпълняват 
мисията си като преподаватели по китайски език 
и разпространители на китайската култура.

През втория ден на Обучението участни-
ците бяха разделени в 3 групи според учебната 
степен в която преподават. Те трябваше да се съ-
средоточат върху проблемите и затрудненията, 
възникващи в процеса на преподаване, а атмос-
ферата в залата беше изпълнена с разгорещени 
дискусии. 

В програмата беше включено и специал-
но обучение по български народни танци, водено 
от доц.д-р Ния Радева от ВТУ. 

Участниците в Обучението споделиха, че 
програмата е тясно свързана с реалното положе-
ние на преподаването по китайски език в българ-

ските учебни заведения, което благоприятства за 
бъдещото развитие на обучението по китайски 
език в страната.

II Обучение на преподаватели по китайски 
език доказа своята значимост, затова Центърът за 
обучение и квалификация на преподаватели по 
китайски език – България има намерение да ор-
ганизира такива мероприятия през всяка година.

Обучението беше отразено от няколко 

местни медии.

The Second Chinese Teacher Training Program 
in Bulgaria was held at the Confucius Institute at 
the University of Veliko Tarnovo from Nov. 29 to 
Dec. 1, 2019. About 30 Chinese language teachers 
from Hanban, volunteer Chinese teachers and local 
Chinese teachers from CI at UVT and Sofia CI as well 
as from the municipality of Sofia, Veliko Tarnovo, 
Plovdiv and Ruse participated in the Training 
Program, which was organized by the Chinese 
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Teacher Training Center - Bulgaria of UVT.
Prof. Plamen Legkostup – former Rector of 

UVT and Confucius Institute Headquarters’ senior 
advisor, prof. Tsenka Ivanova – Dean of the Faculty 
of Modern Languages of UVT, assoc. prof.  Svetoslav 
Kosev –  Dean of Faculty of Arts, assoc. prof. Polina 
Tsoncheva – Head of the Department of Classical 
and Oriental Languages and Cultures at UVT, assoc. 
prof. Iskra Mandova – Bulgarian Director of CI at 
UVT, prof. Dong Yuanxing – Chinese Director of CI 
at UVT, and assoc. prof. Yang Zhe – Deputy Dean of 
the School of Arts and Media of China University 
of Geosciences (Wuhan) attended the opening 
ceremony of the Training Program.

Prof. Tsenka Ivanova delivered a speech at 
the opening ceremony. She expressed her warm 
welcome to the Chinese teachers and volunteers, 
praising them for their positive contributions in 
promoting cultural exchanges between China 
and Bulgaria, and wishing the Training Program a 
complete success.

The Training Program was not only colorful but 
also highly targeted and practical. Yana Shishkova, 
a lecturer at Sofia University and an excellent local 
Chinese teacher at 138th Middle School for Foreign 
Languages in Sofia, shared with the Chinese teachers 
and volunteers her experience with teaching 
the Chinese language to Bulgarian students. She 
introduced the Bulgarian academic system and the 
Chinese Syllabus and provided effective classroom 
management strategies. Assoc. prof. Yang Zhe gave 
2 lectures to the Chinese teachers and volunteers 
entitled “Impact of Inscription Tablets on the 
Inheritance of Chinese Calligraphy” and “Ancient 
Chinese Book Printing Arts”. Inspired by these 

lectures, participants were able to appreciate 
the beauty of Chinese calligraphy and inscription 
art, which provides new ideas and methods for 
spreading traditional Chinese culture. Assoc. prof. 
Polina Tsoncheva taught basic Bulgarian to the 
Chinese teachers and volunteers during the Training 
Program. Her lectures motivated the participants to 
learn Bulgarian in the future, which in turn will help 
them solve problems in their future life and work 
much easier. Prof. Dong Yuanxing gave a lecture 
entitled “Remember the mission, abide by the 
regulations, and try to be a qualified Chinese teacher 
volunteer”. He reminded the Chinese teachers and 
volunteers not to forget their responsibilities, and 
make sure to fulfill their mission of teaching Chinese 
and spreading Chinese culture.

The training schedule divided the trainees 
into 3 groups according to different teaching 
objects. They were supposed to focus on problems 
and difficulties arising in their teaching activities, 
and the atmosphere on site was filled with heated 
discussion. In addition, Bulgarian traditional dance 
learning was also specially introduced into the 
Training Program, which was taught by assoc. prof. 
Niya Radeva of UVT. 

The participants said that the content of this 
training is closely related to the current situation of 
Chinese classrooms in Bulgaria, which is conducive 
to the smooth development of Chinese teaching 
in the future. This training is of great significance. 
The Chinese Teacher Training Center - Bulgaria will 
organize such a training program every year.

Several local media reported on this Training 
Program.
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 当地时间11月29日至12月1日，第二届保
加利亚汉语教师培训班在大特尔诺沃大学孔子
学院举办。来自大特尔诺沃大学孔子学院、索非
亚孔子学院以及索非亚、大特尔诺沃、普罗夫迪
夫和鲁塞等城市的近30名公派汉语教师、汉语教
师志愿者和本土汉语教师参加了培训。本次培训
由大特尔诺沃大学保加利亚汉语教师培训中心主
办。
 孔子学院总部/国家汉办高级顾问、大特
大学前校长普拉门·列格科斯图普、大特大学
现代语言学院院长岑卡·伊万诺娃、大特尔诺沃
大学艺术学院院长 斯威托斯拉夫·科瑟夫、大
特大学古典与东方语言文化系系主任波丽娜·东
彻娃、大特大学孔子学院保方院长伊丝克拉·曼
多娃、中方院长董元兴、中国地质大学（武汉）
艺术与传媒学院副院长杨喆等出席了培训的开班
式。
 岑卡·伊万诺娃院长在开班仪式上致辞，
她表达了对汉语教师及志愿者们的热烈欢迎，高
度赞赏了老师们在促进中保两国文化交流中做出
的积极贡献，并预祝本次培训班圆满成功。
 本次培训不仅内容丰富多彩，而且具有很
强的针对性和实用性。索非亚大学讲师、索非亚
市138中学的优秀本土汉语教师施雅娜跟汉语教
师及志愿者们分享了她多年来教授保加利亚学生
汉语的经验，介绍了保加利亚学制及汉语教学大
纲等相关内容，提供了有效的课堂管理策略。中

国地质大学（武汉）艺术与传媒学院杨喆副教授
为学员们做了题为《碑帖拓片对中国书法传承的
作用》及《中国古代书籍印刷艺术》的讲座，让
学员领略到中国书法和碑帖艺术之美，为学员传
播中国传统文化提供新思路、新方法。大特大学
古典与东方语言文化系系主任波丽娜·东彻娃副
教授给学员讲授基础保加利亚语，为学员们今后
继续学习保加利亚语打下了良好基础，有利于他
们今后更好地解决生活及工作中的问题。大特大
学孔子学院中方院长董元兴教授以“牢记使命，
遵规守约，做一名称职的汉语教师志愿者”为
题，深入浅出地为学员们做了一场精彩的讲座；
他推心置腹地告诫在座的汉语教师及志愿者：在
工作中要不忘初心、牢记使命，很好地担负起教
授汉语、传播中国文化的职责。
 本次培训日程根据教学对象的不同将学员
们分为3组，分别就教学中存在的问题及出现的
困难集中讨论并汇报交流，现场气氛十分热烈。
此外，本次培训班还特别加入了保加利亚传统舞
蹈学习，由大特大学妮雅·拉德娃博士授课。
 学员们纷纷表示，本次的培训内容紧密联
系实际，结合了保加利亚汉语课堂教学的现状，
有利于促进今后汉语教学工作的顺利开展。本次
培训具有重要意义，保加利亚汉语教师培训中心
今后每年都将组织此类培训。
 多家当地媒体对本届培训班进行了报道。



ПРАЗНЕНСТВА ПО СЛУЧАЙ КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА 
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS
“学传统，贺新春”文化体验活动

На 5 февруари 2019 г. настъпи Китайска-
та нова година, а СУ “Васил Левски“ в гр. Русе с 
любезното съдействие на Институт „Конфуций“ 
гр. Велико Търново и „Канев“ център отбелязаха 
събитието с приказен концерт и работилничка 
на 8.02.2019 г.  Празничната програма уважиха с 
присъствие доц. д-р Искра Мандова – директор 
на Институт „Конфуций“ от българска страна, доц. 
д-р Полина Цончева – ръководител на катедра 
„Класически и източни езици и култури“ във ВТУ, 
Галин Ганчев – директор на СУ “Васил Левски”, 
Рени Стоянова – заместник директор по учебната 
дейност на СУ “Васил Левски” и други. 

Преди началото на празничната про-
грама се състоя китайска работилничка, в която 
бяха включени китайски татуировки с къна, ка-
лиграфия, игри с клечки за хранене, изрязване на 
фигури от хартия, изработка на китайски възли, 
оцветяване на маски от пекинската опера, както 
и дегустация на автентична китайска храна. Уче-
ниците, изучаващи китайски език в гимназиален 
етап представиха на присъстващите част от дей-
ностите, с които се занимават в часовете си по 
китайски език и култура. Мероприятието бе от-
разено и от медиите, които интервюираха част от 
гостите на събитието и участниците в новогодиш-
ната програмата.

Празничната програма по случай посре-
щането на Годината на Глигана не само накара 
гражданите на град Русе да се потопят в магията 
на най-големия китайски празник, но и спомогна 
за задълбочаването на разбирателството между 
нашите две страни.

On February 8, 2019 the Confucius Classroom 
at Vasil Levski High School in Ruse hosted the Spring 
Festival Gala with the theme of Lucky Pig Year. Many 
distinguished guests attended this party, including 
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD, Director of the 

Confucius Institute of Veliko Tarnovo University, 
Assoc. prof. Polina Tsoncheva, Head of Classical and 
Eastern Languages Department at Veliko Tarnovo 
University, Mr. Galin Ganchev, Prinsiple of Vasil 
Levski High School and Ms. Reny Stovanova, Deputy 
Principal of Vasil Levski High School. 

Several exhibition areas were organized, 
where visitors could experience Chinese traditional 
culture and art like Chinese character tattoos with 
henna, calligraphy, ink-blown paintings, chopsticks 
experience, paper-cutting, Chinese knots, Chinese 
opera mask painting and Chinese food tasting. Each 
exhibition area was presented to the guests by the 
students learning Chinese at Vasil Levski Middle 
School. Ruse’s local television also came to shoot 
the event and interview some of the guests and 
participants. 

Students from Veliko Tarnovo University 
performed the wonderful Lion Dance.

The success of the event not only made the 
Bulgarian people in Ruse feel the excitement of the 
Chinese New Year, but also promoted the friendship 
between the two countries and strengthened their 
cross-cultural understanding.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 
CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动中国文化推广活动
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 
CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动中国文化推广活动

 保加利亚当地时间2019年2月8日，正值中
国农历己亥年正月初四，大特尔诺沃大学孔子学
院下设的鲁塞市“瓦希尔•列夫斯基”中学孔子
课堂承办了“福猪迎春”中报春节联欢晚会。大
特尔诺沃大学孔子学院保方院长伊丝克拉•曼多
瓦副教授，大特尔诺沃大学古典与东方语言文化
系主任波利娜•东切娃副教授,“瓦希尔•列夫斯
基”中学校长加林•甘彻夫先生,“瓦希尔•列夫
斯基”中学副校长热尼•斯托雅诺娃女士等等重
要嘉宾出席了本场晚会。
 晚会大厅设有汉字纹身、中国书法、吹墨
画、筷子体验、剪纸、中国结、中国戏剧脸谱
绘画和中国美食品尝等一系列展区，供来访的客
人体验中国传统的文化和艺术。每个展区都由鲁
塞“瓦希尔•列夫斯基”中学中文班的学生们向
客人展示讲解。鲁塞当地电视台也来现场进行了
采访。活动参加者，无论男女老幼都对文化体验
活动十分投入，现场好不热闹。
 晚会上，“瓦希尔•列夫斯基”中学学生
的表演美轮美奂，有孔雀舞、流行歌曲《爱要坦
荡荡》、功夫扇、歌曲表演《丢手绢》、吉祥话
大拜年、《中国人怎么过春节》文化介绍和舞蹈
《茉莉花》等节目。大特尔诺沃大学孔子学院总
部也带来了精彩的舞狮表演。
 本次活动成功举办，不仅让保加利亚鲁塞
市人民感受了中国新年的热闹，加强了彼此的文
化理解，更促进了中保两国的民间友谊。
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На 28 февруари 2019 г. читaлищe 
„Haпpeдъĸ 1864“ бeшe дoмaĸин нa тъpжecтвeн 
ĸoнцepт, пocвeтeн нa Kитaйcĸaтa нoвa гoдинa. 
Πoвoдът бe посветен и на 5-гoдишнoтo cътpyд-
ничecтвo мeждy Община Tъpгoвищe, Cдpyжeниe 
“Πpиятeли нa Kитaй” и Инcтитyт „Koнфyций“ – 
Beлиĸo Tъpнoвo. Πpoявaтa бeшe yвaжeнa oт ĸмeтa 
нa Tъpгoвищe – д-p Дapин Димитpoв, oблacтния 
yпpaвитeл – г-н Mитĸo Cтaйĸoв, eвpoдeпyтaтa – 
г-н Acим Aдeмoв, проф. д-р Пламен Легкоступ – 
peктop нa ВTУ “Св. cв. Киpил и Мeтoдий” (2007-
2015) и главен съветник на Централата на Институт 
„Конфуций“/Ханбан, диpeктopa нa Инcтитyт “Кон-
фуций” – доц. д-p Иcкpa Мaндoвa, пpeдcтaвитeли 
oт Китайския културен център в София и дp.

Koнцepтнaтa зaлa нa гpaдcĸoтo читaли-
щe бe пpeпълнeнa oт гpaждaни, дoшли дa ce 
зaпoзнaят c ĸyлтypaтa нa eднa oт нaй-cтapитe и 
знaчими цивилизaции в cвeтa и дa ce нacлaдят 
нa изпълнeниятa нa тaлaнтливитe дeцa oт град 
Tъpгoвищe.

On February 28th, 2019, on the occasion 
of 5-year fruitful cooperation between “Friends 
of China” Association and the CI at the University 
of Veliko Tarnovo (UVT), the Community Center 
“Napredak 1864” in Targovishte held a grand event 
to celebrate the Chinese New Year. The Mayor of 

Turgovishte – Dr. Darin Dimitov, MEP – Mr. Asim 
Ademov, Prof. Plamen Legkostup, Dr. Habil., Rector of 
UVT (2007-2015) and Senior Consultant to Hanban/ 
Confucius Institute Headquarters, Assoc. Prof. Iskra 
Mandova, PhD – Director of CI at UVT, as well as 
representatives from the Chinese Cultural Center in 
Sofia attended the event.

The concert hall was full of citizens, who got 
to know more about the culture of one of the most 
ancient and remarkable civilizations in the world, 
while enjoying the beautiful performances of the 
talanted children from the town of Turgovishte.

 2019年2月28日，正值“中国之友”协
会与大特尔诺沃大学孔子学院5周年合作之
际，“Napredak 1864”社区中心为庆祝中国新
年举办了一场大型活动。特尔戈维什特市长， 
Darin Dimitrov先生，欧洲议会议员 Asim Ad-
emov先生，大特尔诺沃大学前校长、孔子学院总
部/国家汉办高级顾问Plamen Legkostup教授，
大特尔诺沃孔子学院保方院长Iskra Mandova副
教授以及索非亚中国文化中心的代表参加了此次
活动。
 音乐厅里当地市民济济一堂，他们在欣赏
精彩绝伦的演出和孩子们才艺表演的同时，对古
老而神秘的中国文化有了更多的了解。

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN TARGOVISHTE
特尔戈维什特市“新春”文化活动和音乐会特尔戈维什特市“新春”文化活动和音乐会
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На 4 февруари беше открита фотоизлож-
бата „Радост за светa“ в зала „Георги Баев“ на 
Културния център „Морско казино“, с което беше 
сложено и началото на китайските новогодишни 
събития в гр. Бургас. Фотографиите представиха 
60 специални моментa от празнуването на ки-
тайската Нова година. Изложбата имаше за цел 
както да запознае посетителите на изложбата с 
китайските новогодишни традиции, така и да ги 
зареди с много положителни емоции и празнично 
настроение през студените февруарски дни. 

Едновременно с изложбата стартираха и 
Дните на китайското кино с лекция на специалния 
гост на събитието – доц. д-р Андроника Мàрто-
нова (сектор „Екранни изкуства“ на Института за 
изследване на изкуствата при БАН). Публичната 
лекция, посветена на източноазиатското кино, 
беше последвана от първата от 5-те кинопрожек-
ции в програмата. Лентите отново представиха 
китайски филми от различни жанрове като този 
път бяха включени и две заглавия за най-малките. 

On February 4th the photo exhibition 

“Happiness for the World”, which marked the 
beginning of the Chinese New Year celebrations in 
Burgas was officially opened in the “Georgi Baev” hall 
of the Cultural center “Sea Casino”. The exhibition 
presented 60 special moments from the Chinese New 
Year celebrations throughout five continents. The 
purpose of the event was to introduce the Chinese 
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. БУРГАСОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. БУРГАС
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN BURGASCHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN BURGAS
布尔加斯市“新春”文化活动布尔加斯市“新春”文化活动

New Year traditions to the visitors as well as to charge 
them with a lot of positive emotions, happiness and 
festive mood during the cold February days.

Along with the exhibition, the “Chinese Cinema 
Days” in Burgas also began with a lecture by the 
special guest of the event — assoc. prof. Andronika 
Martonova from the Department of “Screen Arts” at 
the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy 
of Sciences. The opening lecture dedicated to the 
East-Asian Cinema was followed by the first of the five 
movie screenings in the program. The movies once 
again included a variety of genres of Chinese films, 
but this time also had two titles for the youngest 
viewers.

 2019年2月4日，在“海上卡西诺”俱乐部
揭幕的“幸福世界”摄影展拉开了布尔加斯市庆
祝中国新年的帷幕。该摄影展展示了来自世界各
大洲的60多个庆祝中国新年的特别时刻，旨在向
观众介绍中国新年的传统，给寒冷的二月带来热
情、幸福和喜庆的氛围。
 与此同时，来自保加利亚科学院艺术研究
所“银屏艺术”研究室的安德罗尼卡.马托诺娃
副教授做了以东亚电影为主题的讲座。该讲座标
志着布尔加斯“中国电影节”正式开始。活动随
后放映了5部中国电影的中第一部。这些电影再
次向观众展示了不同类别的中国电影作品，其中
包括两部适合小观众观看的电影。
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Във Велико Търново първи посрещнаха 
китайската Нова година малчуганите от детска 
градина „Соня”. За тях бе организирано кратко 
тържествo, което се проведе на 4 февруари 2019 г. 
С много емоции и бурни възгласи децата посрещ-
наха Танца на лъва, който беше изпълнен май-
сторски от второкурсници от специалност “При-
ложна лингвистика” във ВТУ, а те от своя страна 
представиха две песнички на китайски – „Честита 
Нова година” и „Дядо вади ряпа”. Празникът про-
дължи с демонстрации на традиционни китайски 
занаяти, подготвени от китайските преподавател-
ки-доброволки към Институт „Конфуций“. Те на-
учиха децата как да изрязват фигурки от хартия, 
как да връзват възли от червени конци за здраве 
и късмет и как да пишат калиграфски. Екипът на 
Институт „Конфуций” във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” беше приготвил и една вкусна изненада 

– традиционни китайски ястия „баодзъ“ и „дзяод-
зъ“ (пелмени). Те символизират затварянето на 
щастието в семейството и са най-често срещания 
специалитет на китайската празнична трапеза. 

Учениците, изучаващи китайски език в ОУ 
„Патриарх Евтимий“, също имаха възможността за 
кратко да бъдат част от новогодишните китайски 
традиции. За тях екипът на Институт „Конфуций“ и 
студенти-китаисти от ВТУ, със съдействието на Чи-
талище „Искра“, успяха да подготвят кратка про-
грама със забавни изненади. Жълтият лъв отново 
изтанцува любимия си танц на сцената, а  всяко 
дете опита от китайския деликатес „баодзъ“. Уче-
ниците демонстрираха познанията си по китайски 
език и изпълниха няколко песни.
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The first to welcome the Chinese New Year 
in Veliko Turnovo were the kids from “Sonya” 
kindergarten. A short festive program was organized 
on February 4, 2019. High in spirit and with happy 
cheers, the children welcomed the Lion Dance, 
which was masterfully performed by two second-
year students in Applied Linguistics at “St. Cyril 
and St. Methodius” University of Veliko Turnovo. 
The children then performed two songs in Chinese 
— “Happy New Year” and “The gigantic turnip”. 
The celebration continued with demonstrations of 
traditional Chinese crafts, shown by the Chinese 
volunteer teachers at the Confucius Institute in UVT. 
They taught children how to cut paper figures, how to 
tie traditional red knots and how to write calligraphy. 
For the end of the event the Confucius Institute 
team had also prepared a delicious surprise — the 
traditional for the Chinese New year dishes “baozi” 
and “jiaozi”, which symbolize happiness in the family.

Chinese language students at “St. Patriarch 
Euthimius” Primary School also had the opportunity 
to be part of the Chinese New Year’s celebrations. 
With the assistance of “Iskra” Community Center, the 
Confucius Institute and Chinese language students at 
UVT a short program with amusing surprises for them 
were organized. The bright yellow lion performed its 
favorite dance on stage, and the delicious Chinese 
baozi made every child aware with the taste of the 
New Year’s spirit. The students also took part in 
the performance by demonstrating their Chinese 
language skills while singing several songs in the 
exotic language.

  
  
  
  
 

 2019年，在大特尔诺沃市第一个迎来中国农历
新年的是来自“索尼娅”幼儿园的孩子们。2月
4日，简短而隆重的庆祝活动为他们举行。孩子
们在热烈的欢呼声中观看大特尔诺沃大学应用语
言学专业学生们的精彩舞狮表演。作为回馈，幼
儿园的孩子们用中文演出唱了两首歌：“新年快
乐”和“爷爷拔萝卜”。在随后的庆祝活动中，
汉语教师、志愿者们展示了中国传统手工。他们
教孩子们剪纸、书法以及代表健康、好运的中国
结。活动最后，孔子学院团队还为小朋友们准备
了美味的惊喜——“包子”和“饺子”。“包
子”和“饺子”是中国节日餐桌上最常见的传统
美食，象征着幸福和家庭团聚。
 在”St. Patriarch Euthimius”小学，孩子
们也有幸参加中国新年庆祝活动。孔子学院团队
和来自大特尔诺沃大学学习汉语的学生，在“伊
丝克拉”社区的帮助下，为小学生们准备了一场
简短又充满喜庆的迎新年节目。金黄靓丽的狮子
再次登上舞台，跳起了欢快的舞步。中国美食让
每个孩子都感受到了新年的味道。小学生们也用
汉语演唱了几首中文歌曲，充分展示了他们的汉
语水平。
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. ПОПОВО
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN POPOVO

波波沃市举办“新春”晚会波波沃市举办“新春”晚会

През месец март тържествено беше от-
белязана Kитайската нова година и в гр. Попо-
во. Събитието беше opгaнизиpaно c пoмoщтa нa 
Инcтитyт „Koнфyций” – Beлиĸo Tъpнoвo, Hapoднo 
читaлищe „Cв. cв. Kиpил и Meтoдий” и Cдpyжeниe 
„Πpиятeли нa Kитaй”.

Учeници oт тpи yчилищa в гpaдa – OУ 
„Л. Kapaвeлoв”, Профилирана гимнaзия „Xpиcтo 
Бoтeв“ и Πpoфecиoнaлнaтa гимнaзия пo тexниĸa 
и лeĸa пpoмишлeнocт yчacтвaxa в пpaзничнaтa 
пpoгpaмa и пoĸaзaxa cвoите знaния по китайски 
език и култура, изпълнявайки различни празнич-
ни песни и танци.

Китайската доброволка от Институт „Кон-
фуций“ във ВТУ – Лян Дзъйен беше подготвила 
пpeзeнтaция, с която да запознае жителите на 
града с китайската култура и обичаи. В допълне-
ние беше организиран и уъркшоп с китайски за-
наяти, където бяха представени демонстрации 
на различни китайски изкуства. След концертната 
програма в Народното читалище в гр. Попово све-
тещи китайски фенери пoлeтяxa в нeбeтo – още 
един много характерен и често срещан елемент 
по време на китайските празници.

In March 2019, the Chinese New Year was also 
celebrated in the town of Popovo. The event was 
organized with the assistance of the Confucius Institute 
in Veliko Turnovo, “St. Cyril and St. Methodius 1882” 
Community center and “Friends of China” Association.

Students from three schools in the town – “Lyuben 
Kapavelov” Primary School, “Hristo Botev” High School 
and the Professional School of Engineering and Light 
Industry took part in the celebrations, showing their 
knowledge of Chinese language and culture through 
several performances.

The Chinese volunteer from the Confucius Institute 
Liang Ziyan made a presentation on Chinese culture and 
customs, and in addition, prepared a workshop showing 
various traditional Chinese arts and crafts. After the 
event, the sky above the Community center was lit up 
by a number of Chinese lanterns – another common 
tradition during the Chinese holidays.

 2019年3月，波波沃市也举办了庆祝中国
新年活动。该活动是在大特尔诺沃大学孔子学
院、“圣.基里尔和麦托迪1882”社区中心以
及“中国之友”协会的协助下举办的。来自“鲁
本.卡夫洛夫”小学、“赫里斯托.波特夫”高中
和工程与轻工业职校3所学校的学生参加了本次
节日庆祝活动。他们不仅表演的歌舞，而且还展
示了他们所学的中文知识。
 在波波沃市任教的中国汉语教师志愿者梁
子燕做了中国文化与习俗讲座。此外，活动上还
设置了各种中国传统手工艺术的展台。在文化中
心的音乐会结束后，人们还点亮多个大红灯笼。
灯笼是常见的传统中国节日元素，非常应景。
正如人们所说：大红灯笼高高挂，欢天喜地迎新
春。
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OТКPИТ YPOК ПO КИТAЙCКИ EЗИК В І OУ „XP. БOТEВ“ – ГР. ТЪРГОВИЩЕOТКPИТ YPOК ПO КИТAЙCКИ EЗИК В І OУ „XP. БOТEВ“ – ГР. ТЪРГОВИЩЕ
OPEN LESSON IN CHINESE LANGUAGE AT THE CONFUCIUS OPEN LESSON IN CHINESE LANGUAGE AT THE CONFUCIUS 
CLASSROOM IN TURGOVISHTECLASSROOM IN TURGOVISHTE
特尔戈维什特孔子学院公开汉语课特尔戈维什特孔子学院公开汉语课

На 17 април 2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ – 
Търговище се проведе открит урок по китайски език, 
на който учениците от Класна стая „Конфуций“ имаха 
възможността да демонстрират своите знания пред 
родители и съученици. Ha cъбитиeтo пpиcъcтвaxa 
и дoц. д-р Иcĸpa Maндoвa – Диpeĸтop нa Инcтитyт 
„Koнфyций“ във ВТУ, пpoф. дпн Πлaмeн Лeгкocтyп 
– Главен cъвeтник на Цeнтpaлaтa нa Инcтитyт „Koн-
фyций“/ Ханбан, пpoф. Дyн Юeнcин – Диpeĸтop нa 
Инcтитyт „Koнфyций“ от китайска страна и г-н Pyмeн 
Hoвaĸoв – Пpeдceдaтeл нa Сдpyжeниe „Πpиятeли нa 
Kитaй“.

По време на урока децата демонстри-
раха своите умения в диaлoзи и отлични знания в 
пoзнaвaнeтo нa различни йероглифи от китайска-
та писменост, а техният преподавател Ли Дзяxyeй 
им разказа за сезоните, използвайки cъвpeмeнни 
мeтoди на обучение. В края на урока на учениците 
бяха раздадени награди, ĸaĸтo oт учителя, тaĸa и oт 
пpeдcтaвитeлитe нa Инcтитyт „Koнфyций“.

On April 17, 2019, an open Chinese language lesson 
was held at Hristo Botev Primary School in Targovishte, 
where students from the Confucius Classroom had the 
opportunity to demonstrate their knowledge to their 
parents and classmates. The event was also attended 
by assoc. prof. Iskra Mandova – Bulgarian Director of 

the CI at UVT, prof. Plamen Legkostup – Chief Advisor 
to Confucius Institute Headquarters/ Hanban, prof. 
Dong Yuanxing – Chinese Director of CI at UVT and Mr. 
Rumen Novakov – Chairman  of the “Friends of China” 
Association.

During the lesson, the children demonstrated 
their skills in making dialogues and excellent knowledge 
of different Chinese characters, while their teacher Li 
Jiahui introduced the seasons and other Chinese words 
using modern interactive teaching methods. At the end 
of the lesson, the students were gifted awards, prepared 
both by their teacher and the Confucius Institute.

 2019年4月17日，在特尔戈维什特的赫里斯
托•波特夫小学举行了一次汉语公开课，孔子课堂
的学生们有机会向父母和同学展示他们所学的知
识。 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、国家汉办/孔子学院总部高级
顾问普拉门•列格科斯图普教授、中方院长董元兴
教授以及“中国之友”协会主席鲁门•诺瓦科夫都
出席了本次公开课。
 在这堂课上，孩子们自行组织汉语对话并
展示了他们出色的识字能力，而他们的老师李嘉
辉则通过信息和通信技术（ICT）以及其他教学方
法向学生们生动形象的 讲解了”四季………“春
夏秋冬”和其他汉字，课后，小朋友们收到了老
师和大特孔院为他们准备的礼物。
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ДЕН НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА В ЧЕЛОПЕЧДЕН НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА В ЧЕЛОПЕЧ
CHINESE CULTURE DAY IN CHELOPECH CHINESE CULTURE DAY IN CHELOPECH 

中国文化节在切洛佩奇市中国文化节在切洛佩奇市

На 17 април в ЧПГЧО „Челопеч“ се състоя 
Ден на китайската култура. Той беше организиран 
от Сю Уей, китайски преподавател-доброволец 
към Институт „Конфуций“ във ВТУ. Събитието има-
ше за цел да запознае младежите с бита и тради-
циите на Китай. Учениците бяха провокирани да 
играят различни игри, но най-голям интерес пред-
извикаха уроците по калиграфия. В инициативата, 
освен възпитаниците на ЧПГЧО, се включиха и 
техните преподаватели.

Опознаването на китайската култура про-
дължи в часовете по китайски. В тях учениците 
научиха още много нови неща за обичаите и нра-
вите на обикновения китаец.

On April 17, a Chinese Culture Day took place at 
Chelopech Private High School for Foreign Language 
Teaching. It was organized by Xu Wei, a volunteer 
Chinese teacher at the Confucius Institute at VTU. 
The event aimed to introduce the customs and 
traditions of China to the young people. The students 
were prompted to play a variety of traditional 
Chinese games, but the calligraphy lessons aroused 
the greatest interest. Not only students but also their 
teachers participated in the open lesson.

The introduction to Chinese culture continued 
during the Chinese language lessons where students 
learned a lot about the traditions and customs of the 
Chinese people.

 4月17日，切洛佩奇（Chelopech ）私立
高中举办了“中国文化日”活动。这是由来自大
特尔诺沃大学孔子学院的汉语教师志愿者许威组
织的。此次活动旨在向年轻人介绍中国的风俗和
传统。学生们体验了各种各样的中国传统游戏，
他们纷纷对书法课有着浓厚的兴趣。除学生外，
该校的老师们也参与了公开课。
 在随后的汉语课上，汉语教师志愿者继续
介绍中国文化。，学生们学习到许多有关中国传
统和习俗的新知识。
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7 РОЖДЕН ДЕН НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ ВЪВ ВТУ 
SEVENTH ANNIVERSARY OF THE CONFUCIUS INSTITUTE AT UVT
大特尔诺沃大学孔子学院隆重庆祝建院7周年大特尔诺沃大学孔子学院隆重庆祝建院7周年

На 10 октомври бе проведено празнично 
тържество по случай 7-я рожден ден на Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския университет. 
Преподаватели и студенти, изучаващи китайски 
език в университета, се събраха, за да отпразну-
ват щастливия повод.

Като част от поредицата празненства, в 
същия ден в Института беше открита и фотоиз-
ложба, по случай 70-годишнината от установява-
нето на дипломатически отношения между Бъл-
гария и Китай. Тази изложба, проследяваща близо 
30 значими събития през 70-те години от устано-
вяването на дипломатическите отношения между 
двете страни стана реалност с подкрепата на от-
дел „Култура“ в Посолството на КНР в България.

След официалната церемония, Яна Шиш-
кова – учител по китайски език от 138 СУЗИЕ в гр. 
София беше поканена да изнесе лекция по ки-
тайска география. Всички преподаватели и сту-
денти проявиха интерес и се включваха активно в 
дискусията в края на лекцията.

По-късно двамата директори на ИК доц. 
д-р Искра Мандова и проф. Дун Юенсин заедно 
запалиха свещите и разрязаха празничната тор-

та. Под ярките светлини и шума на фойерверки, 
преподаватели и студенти заедно пуснаха в небе-
то летящи китайски фенери, пожелавайки успех в 
бъдещото развитие на Институт „Конфуций“ във 
ВТУ.

On October 10, the Confucius Institute at 
University of Veliko Turnovo held a grand celebration 
for its 7th anniversary. Local teachers and students, 
studying Chinese at the University have gathered to 
celebrate the 7th year since the establishment of the 
Confucius Institute at UVT.

As part of the series of celebrations, a photo 
exhibition, marking the 70th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between 
China and Bulgaria was set up on the same day at 
the Confucius Institute. This exhibition, depicting 
nearly 30 significant events in the 70 years since the 
establishment of diplomatic relations between China 
and Bulgaria, has made events in both countries real 
with the support of the Department of Culture at the 
Embassy of PRC in Bulgaria. 

Yana Shishkova  – a local Chinese language and 
culture teacher from 138th Middle School for Eastern 
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and Western Languages in Sofia was invited to deliver 
a lecture on Chinese geography and culture after the 
ceremony. She vividly described China’s geography 
and culture to the teachers and students who came 
to the event. Everyone showed interest and actively 
interacted with the lecturer, which resulted in a very 
lively atmosphere.

Later, both of the directors of CI  - assoc. 
prof. Iskra Mandova and prof. Dong Yuanxing lit the 
candles and cut the birthday cake, sharing the joy 
with everyone. Under the colorful lights and booming 
sound of fireworks, the teachers and students also 
released in the sky flying Chinese lanterns wishing for 
the future growth of the Confucius Institute at UVT.

 当地时间10月10日，保加利亚大特尔诺沃
大学孔子学院隆重举行建院7周年庆典。本土汉
语教师和在大特大学学习汉语的学生们纷纷前来
为大特大学孔子学院庆生。
 作为系列庆祝活动的一部分，当天，“中
国与保加利亚建交70周年图片展”在大特孔院揭
幕。本次图片展得到了中国驻保加利亚大使馆文
化处的大力支持，共展出各类图片近30幅。这些
图片回顾了中保建交70年来的一些重大事件，引
起了在场师生们的频频驻足。
 索非亚市138中学的本土汉语教师施雅娜

(Yana Shishkova)应邀在庆典上做了以中国地
理、文化为主题的讲座，给前来参加此次活动的
老师和同学们生动形象地讲述了中国的地理、文
化概况。在座的师生们积极跟施雅娜老师进行互
动，现场气氛十分活跃。
 随后，保方院长伊丝克拉·曼多娃（Isk-
ra Mandova）和中方院长董元兴共同点亮生日蜡
烛，切分生日蛋糕，跟大家一起分享大特孔院成
长的喜悦。在绚丽多彩、纷繁热闹的烟花声中，
师生们还放飞了孔明灯，对大特孔院事业的发展
给予了美好的祝愿。
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УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛИУЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ
PARTICIPATION IN FESTIVALSPARTICIPATION IN FESTIVALS
参加本土文化节参加本土文化节

В периода 28 февруари – 3 март 2019 се 
проведе 20-то юбилейно издание на организира-
ния от Община Ямбол Международен маскара-
ден фестивал „Кукерландия“. Това е първият еже-
годен фестивал на маскарадните игри и е един от 
най-мащабните в страната, а вече три поредни 
години Институт „Конфуций“ е част от програмата 
с известния Танц на дракона.

Тази година за първи път представихме 
друг традиционен китайски танц, а именно Танца 
на лъва в изпълнение на Иван Иванов и Алексан-
дър Петров, студенти втори курс в специалност 
„Приложна лингвистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. 

In the period February 28th – March 3rd, 
2019, the 20th anniversary edition of Kukerlandia 
International Masquerade Festival organized by the 
Municipality of Yambol took place. This is the first 
annual festival of masquerade games and is one 
of the largest in the country. For three consecutive 
years our Confucius Institute is part of the program 
with the famous Dragon Dance.

For the first time this year, we introduced 
another traditional Chinese dance, namely the Lion 
Dance performed by Ivan Ivanov and Alexander 
Petrov, second year students in Applied Linguistics at 
UVT. 

 2019年2月28日至3月3日，扬博尔市政府
推出了Kukerlandia国际面具节20周年版，这是
本年度第一场也是保加利亚最大的一场面具节。
大特大学孔子学院舞龙队连续3年参加了该面具
节。本年度，我们首次在面具节上引入了另一中
国传统文化元素——大特大学孔子学院舞狮队现
身面具节现场，狮子舞由大特大学应用语言学专
业大二学生温靖宇和罗亚力表演。

XIX МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ“ – 2019 Г.XIX МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ“ – 2019 Г.
XIX INTERNATIONAL MASQUERADE FESTIVAL “KUKERLANDIA” – 2019XIX INTERNATIONAL MASQUERADE FESTIVAL “KUKERLANDIA” – 2019
亮相扬博尔国际面具节亮相扬博尔国际面具节
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参加本土文化节参加本土文化节
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ПРАЗНИК НА РОЗАТА 2019 Г. – ГР. КАЗАНЛЪКПРАЗНИК НА РОЗАТА 2019 Г. – ГР. КАЗАНЛЪК
ROSE FESTIVAL IN KAZANLAK 2019ROSE FESTIVAL IN KAZANLAK 2019

2019年卡赞勒克玫瑰节2019年卡赞勒克玫瑰节

На 2 юни 2019 г. по булевард „Александър 
Батемберг“ в красивия български град Казанлък се 
проведе Парадът на нациите по случай Празника на 
розата. Институт „Конфуций“ във Великотърновския 
университет “Св. св. Кирил и Методий” бе поканен да 
участва за шеста поредна година.

Над 100 отбора участваха в парада, а посе-
тителите бяха повече от 30 000. Китайският директор 
на нашия Институт – проф. Дун Юенсин поведе екипа 
ни, докато китайските учители- доброволци носеха 
банера на Института в ръце. Лекторката Бу Юендзюн, 
която танцува Дунхуанския танц на летящите ним-
фи, заедно със своята студентка Пламена Пейчева, 
размахваха дълги ръкави, за да покажат грацията на 
китайския народен танц на гражданите на Казанлък 
и туристите от цял свят от двете страни на улицата. 
Иван Иванов и Александър Петров, студенти в специ-

алност „Приложна лингвистика“ във Великотърнов-
ския университет, изпълниха китайския Танц на лъва, 
и спечелиха овациите на възрастни и деца.

Празникът на розата в Казанлък има дълга 
история и се организира ежегодно от Общината като 
всяка година се провежда в първата неделя на юни. 
Тази година беше 116-ото издание на големия бъл-
гарски фестивал.

 На събитието присъстваха китайският посла-
ник в България – Негово превъзходителство г-н Дун 
Сяодзюн, заедно със съпругата си – г-жа Ся Джъшуън, 
г-н Мао Йенчън, завеждащ Отдела по образование в 
Посолството, както и други дипломати на китайското 
посолство. Агенция Синхуа, Българската национална 
телевизия и други медии отразиха Празника на роза-
та в България.
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On June 2nd, 2019 Kazanlak Rose Festival parade was 
held along Aleksandar Batemberg Boulevard in the beautiful 
Bulgarian city of Kazanlak. The Confucius Institute at St. Cyril 
and St. Methodius University of Veliko Tarnovo was invited to 
participate once again. This is the sixth consecutive year that 
the Confucius Institute has been taking part in the event.

More than 100 teams participated in the parade, 
and there were more than 30,000 visitors. The Chinese 
Director of our CI – prof. Dong Yuanxing led our team while 
the Chinese teacher volunteers held in hand the banner of 
the Confucius Institute. Chinese teacher Bu Yuanjun, who 
dance the Dunhuang Flying Apsaras Dance, together with her 
student Plamena Peicheva, waved long sleeves to show the 
gracefulness of Chinese folk dance to the citizens of Kazanlak 
on both sides of the street and tourists from all over the 
world. Ivan Ivanov and Aleksandar Petrov, students in Applied 
Linguistics at Veliko Tarnovo University, performed the Chinese 
Lion Dance, winning the applause of adults and children. 

The Rose Festival in Kazanlak has a long history and is 
hosted by Kazanlak municipal government. Every year it is 
held on the first Sunday of June and this year it was the 116th 
edition.

The Chinese Ambassador in Bulgaria – His Excellency 
Mr. Dong Xiaojun, together with his wife – Mrs. Xia Zhishun, 
Mr. Mao Yancheng, Head of the Education Department at 
the Embassy as well as other Chinese embassy diplomats 
attended the event. Xinhua Agency, the Bulgarian National 
Television and other media reported the Rose Festival in 
Bulgaria.

 当地时间6月2日，2019年卡赞勒克玫瑰节
盛装游行在保加利亚美丽的花园城市卡赞勒克亚
历山大•巴特门伯格大道隆重举行。大特尔诺沃
大学孔子学院再次应邀参加，这是大特大学孔子
学院连续第6年参加该项活动。
 本届游行共有100多支队伍参加，现场观
众多达30,000余人。大特大学孔子学院方队在中
方院长董元兴的指挥下跟随其他游行队伍有序前
行。身着旗袍的汉语教师志愿者们手执“大特尔
诺沃大学孔子学院”横幅引领整个方队。扮演敦
煌飞天舞者的汉语教师卜元君和她的学生梁佩琴
挥舞长飘带，向街道两旁的卡赞勒克市民和来自
世界各地的游客展示中国民族舞蹈的婀娜多姿。
大特大学应用语言学系大二学生温靖宇和罗亚力
在表演中国狮子舞时，俏皮地跟现场观众频频互
动，博得了大人和小孩们的拍手称赞。
 卡赞勒克玫瑰节盛装游行有着悠久的历
史，由卡赞勒克市政府主办，每年6月的第一个
星期日举行，今年已是第116届。
 中国驻保加利亚特命全权大使董晓军、大
使夫人夏芝顺、驻保使馆教育组负责人毛彦成和
部分中国使馆外交官观看量本届游行。新华网和
保加利亚国家电视台等多家媒体对活动进行了报
道。
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КУЛТУРЕН ФОРУМ „НАЙ-СЛАДКИЯТ ДЕН“ ВЪВ ВАРНАКУЛТУРЕН ФОРУМ „НАЙ-СЛАДКИЯТ ДЕН“ ВЪВ ВАРНА
THE “THE SWEETEST DAY” CULTURAL EVENT IN VARNATHE “THE SWEETEST DAY” CULTURAL EVENT IN VARNA

瓦尔纳“THE SWEETEST DAY”文化活动瓦尔纳“THE SWEETEST DAY”文化活动

На 25 май Институт „Конфуций“ във Велико-
търновския университет бе поканен да участва в Дет-
ски и младежки културен форум „Най-сладкият ден“ в 
гр. Варна.

Под ръководството на проф. Дун Юенсин – 
директор на Институт „Конфуций“ от китайска страна, 
петима учители и доброволци от Института планираха 
своето участие в мероприятието и подготвиха мате-
риали за представяне на китайска калиграфия, оцве-
тяване на маски от пекинската опера и игри с клечки 
за хранене. Преди началото на събитието преподава-
телите от Институт „Конфуций“ подредиха атрактивно 
своя щанд, който привлече интереса на много деца и 
възрастни. Повечето от по-малките гости избраха да 
оцветяват и пишат китайски йероглифи, докато по-го-
лемите решиха да приемат предизвикателството в 
играта за събиране на бобчета с клечки. Без значение 
от възрастта обаче всички бяха щастливи когато учите-
лите от Институт „Конфуций“ изписаха имената им на 
китайски, а някои дори се опитаха да препишат сами 
имената си с четка и туш.

През целия ден щандът ни привлече повече 
от 300 души, които станаха част от китайското културно 
изживяване, но и се запознаха с дейността на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ. Всички имаха възможност да се 
докоснат до предмети от китайската култура, a много 
родители споделиха, че биха записали децата си в Ин-
ститут „Конфуций“, за да учат китайски.

On May 25, the Confucius Institute at the 
University of Veliko Tarnovo was invited to participate 
in “The Sweetest Day” cultural event held in Varna.

Under the leadership of Prof. Dong Yuanxing, 
Chinese Director of the Confucius Institute, five 
Confucius Institute teachers and volunteers made 
careful planning for this cultural event and prepared 
materials for writing Chinese calligraphy, coloring 
Peking Opera mask and chopsticks games. At 
the beginning of the activity, the teachers of the 
Confucius Institute arranged beautifully the booth, 
which attracted the interest of many children and 
adults. Most of the younger children chose to 
color the Peking Opera mask or to write and color 
in Chinese characters, while the older children 
chose to challenge the game of picking up beans 
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with chopsticks. No matter child or adult, everyone 
was happy to have the Confucius Institute teachers 
write their names in Chinese. There were also some 
children who actively tried to use a brush to write 
Chinese characters.

On that day, the Confucius Institute booth 
attracted more than 300 people to participate in the 
Chinese cultural experience. The event made them 
acquainted with the Confucius Institute at UVT and 
felt the charm of the Chinese culture. Many parents 
said that they would let their children go to the 
Confucius Institute to learn Chinese.
 

 当地时间5月25日，保加利亚大特尔诺
沃大学孔子学院应邀参加了在瓦尔纳市举办
的“The Sweetest Day”文化活动。
 在中方院长董元兴的带领下，5名孔院教
师、志愿者为此次文化活动做了精心的筹划，准
备了中国书法、京剧脸谱填色以及夹豆子等游戏

的道具。活动一开始，当孔院老师们在展台上摆
放好具有浓郁中国色彩的道具后，便引起了许多
大人、小孩的兴趣。小朋友们纷纷跟父母一道来
到孔院展台，年龄小一些的大多会选择京剧脸谱
填色或是中国汉字笔画填充游戏，而稍大一点的
小朋友会选择挑战用筷子夹豆子。不管大人还是
小孩，最后都会请求孔院老师用毛笔书写他们的
中文名字。很多人对用毛笔所写的“新”名字很
感兴趣，于是会请老师们再帮自己的亲人或者朋
友写中文名字，以留作纪念。甚至还有小朋友主
动尝试学习用毛笔写汉字。
 当天，孔院展台吸引了当地民众约300人
参与中国文化体验活动。活动让他们了解了大特

尔诺沃大学孔子学院，认识了筷子、毛笔、京剧
脸谱等中国元素，感受了中华文化的魅力，许多
家长表示要让自己的孩子去孔子学院学习汉语。
此次文化活动，把中华文化的种子洒落在了瓦尔
纳这座美丽的海滨城市，相信有一天它会在这里
生根发芽！
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„ВАРНЕНСКИ КАРНАВАЛ“ 2019„ВАРНЕНСКИ КАРНАВАЛ“ 2019
VARNA CARNIVAL  2019VARNA CARNIVAL  2019

2019年瓦尔纳嘉年华2019年瓦尔纳嘉年华

На 13.04.2019 г. във Варна се проведе пето-
то издание на Варненския карнавал. За трета поред-
на година учениците на СУ „Васил Левски“ показаха 
пред многонационалната публика богатството, което 
изучаваните източни култури и езици крият в себе 
си. Участието на учениците стана възможно благода-
рение на Институт „Конфуций“ във Велико Търново, 
които за пореден път не се поколебаха да застанат 
зад възпитаниците от Класната стая „Конфуций“ в гр. 
Русе.

Учениците приковаха вниманието на жури-
то, което присъди следните награди: 

* Втора награда в категория за най-добър 
костюм на традиционната маскарадна обредност за 
танца „Тай-чи  с ветрило“;

*Поощрителна награда в категория за 
най-добър костюм на традиционната маскарадна об-
редност за демонстрацията на „У-шу с меч“;

* Втора награда в категория за най-добра 
маска и костюм от българската или чуждестранната 
маскарадна обредност за  традиционния „Танц на 
лъва“;

* Поощрителна награда в категория най-до-
бра маска и костюм от българската или чуждестран-
ната за маскарадна обредност  за „Танц на пауна“;

* Поощрителна награда в категория „Цялост-
но представяне на група/клас“  за танца „Жасмин“;

* Втора награда в категория за най-добра ги-
гантска фигура/маска за Танц на дракона;

* Поощрителна награда в категория за ця-
лостно представяне на гостуваща формация на СУ 
“Васил Левски“ Русе;

Варненският карнавал отново се превърна в 
поле за изява на възпитаниците на училището и на-
чин за популяризиране на източните култури и езици.
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The fifth edition of the Varna Carnival was held on 
April 13 2019 in Varna. For the third consecutive year the 
students of Confucius Classroom at „Vasil Levski“ Middle 
School in Ruse showed to the multinational audience the 
brilliance of the languages and cultures they study. The 
participation of the students was made possible with the 
help of the Confucius Institute in Veliko Turnovo, which 
once again did not hesitate to stand behind the ideas of 
the students from the „Vasil Levski“ Middle School. The 
students again managed to get the attention of the jury 
this year, which granted the following awards:

* Second prize in the category for the best costume 
in the traditional masquerade ritual for „Tai chi with fan“;

* Consolation prize for best costume in the 
traditional masquerade ritual for the demonstration of 
„Wushu with sword“;

* Second prize in the category for best mask and 
costume from Bulgarian or foreign masquerade ritual for 
the traditional „Lion Dance“;

* Consolation prize in the category for best mask 
and costume from Bulgarian or foreign for masquerade 
ritual for „Dance of the Peacock“ ;

* Consolation prize in the „Group/Class 
Performance“ category for “Jasmine Flower Dance”; 

* Second prize in the category for best giant figure/
mask for the Dragon dance;

* Consolation prize in the category for a full 
presentation of the visiting formation of the “Vasil Levski” 
Middle School;

The Varna Carnival this year once again became 
a field of expression for the students and a way of 
promoting the Eastern languages and culture.

2019年4月13日，瓦尔纳市举办了当地狂欢
节第五季。鲁塞市“瓦西尔•列夫斯基“中学孔
子课堂的学生连续第三年向来自各国的观众展示
了他们所学习的丰富多彩的语言和文化。“瓦西
尔•列夫斯基“中学孔子课堂的参与得到了大特
尔诺沃大学孔子学院的大力支持。孔子课堂的学
生们也不负众望，再次博得评审团的好评，并获
得以下多个奖项：
* “太极扇” 获传统化装舞会最佳服装类二等奖
* “武术——剑”获传统化装舞会最佳服装类鼓
励奖
*“舞狮”表演获全保和外国化装舞会最佳面具/
服饰类二等奖
* “孔雀舞” 获全保和外国化装舞会最佳面具/
服饰类鼓励奖
* “茉莉花”舞获团体表演类鼓励奖
* “舞龙”获最佳巨型面具类二等奖
* “瓦西尔•列夫斯基”中学获最佳方阵类鼓励
奖。

 本年度的瓦尔纳狂欢节再一次为孔子课堂
的学生们搭建了展示自己的舞台，成为推广东方
文化和语言的一种很好的途径。
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На 26 май 2019 г. делегация от Китай, во-
дена от проф. Джан Уанси – зам.-ректор на Пекин-
ския университет за езици и култура (BLCU), посе-
ти Класна стая „Конфуций“ в СУ „Васил Левски“ 
– гр. Русе. От китайска страна присъстваха още 
доц. д-р Тиен Син, зам.-директор на Отдела за раз-
витие на Институт „Конфуций“ и професорите Фан 
Мин и Джън Дзяпин. Гостите бяха придружени 
от проф. Пламен Легкоступ – главен съветник на 
Централата на Институт „Конфуций“/Ханбан, доц. 
д-р Искра Мандова и проф. Дун Юенсин – дирек-
тори на Институт „Конфуций“ във ВТУ. Директорът 
на СУ „Васил Левски“ – г-н Галин Ганчев, зам.-ди-
ректорът – Рени Христова и местните учители по 
китайски език посрещнаха делегацията от Китай.

След като пристигнаха в Класната стая 
„Конфуций“, проф. Джан и колегите му първо 
разгледаха изложбата с традиционни китайски 
занаяти, изработени от учениците, изучаващи ки-
тайски език в училището. Техните учители пред-
ставиха на гостите учебните програми и методите 
на преподаване, използвани по време на часове-
те по езика в СУ „Васил Левски“.

По-късно в директорския кабинет де-
легацията проведе дискусия с ръководството на 

гимназията. Директорът Галин Ганчев разказа за 
историята и постиженията на преподаването на 
китайски език в СУ „Васил Левски“ в гр. Русе. От 
името на Пекинския университет по езици и кул-
тура, проф. Джан Уанси изрази намерението на 
BLCU да продължи своята подкрепа към Класна 
стая „Конфуций“ в СУ „Васил Левски“ и предложи 
бъдещи проекти за сътрудничество, включващи 
обучителни курсове и специализации в Китай как-
то за учителите, така и за учениците. Накрая проф. 
Джан подари на директора Галин Ганчев комплект 
с четирите съкровища на учения.

Посещението затвърди близките отно-
шения между Класна стая „Конфуций“ в СУ „Ва-
сил Левски“ и Пекинския университет за езици и 
култура, а също така и потенциала за развитие на 
обучението по китайски език в България.

On May 26, 2019, a delegation from China led 
by prof. Zhang Wangxi – the vice-rector of Beijing 
Language and Culture University (BLCU), visited the 
Confucius Classroom of Vasil Levski High School in 
Ruse. Among the guests were also assoc. prof. Tian 
Xin, deputy director of BLCU’s Confucius Institute 
Development Office, prof. Fang Ming and prof. Zheng 
Jiaping. The delegation was accompanied by prof. 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА 
НА ПОСЕЩЕНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. РУСЕ

DELEGATION OF BLCU VISITED THE CONFUCIUS CLASSROOM OF 
VASIL LEVSKI HIGH SCHOOL IN RUSE

北京语言大学代表团访问鲁塞市瓦西尔.列夫斯基中学孔子课堂北京语言大学代表团访问鲁塞市瓦西尔.列夫斯基中学孔子课堂

I ФЕСТИВАЛ НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА ВЪВ В.ТЪРНОВОI ФЕСТИВАЛ НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА ВЪВ В.ТЪРНОВО
I CHINESE CULTURE FESTIVAL IN VELIKO TURNOVOI CHINESE CULTURE FESTIVAL IN VELIKO TURNOVO

第一届中国文化节在大特尔诺沃第一届中国文化节在大特尔诺沃
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Plamen Legkostup – Senior adviser to Confucius 
Institute/ Hanban Headquarters and Bulgarian and 
Chinese directors of the CI at UVT – assoc. prof. Iskra 
Mandova and prof. Dong Yuanxing. Galin Ganchev – 
principal of Vasil Levski High School, Reny Hristova – 
vice-principal and the local Chinese teachers warmly 
welcomed the delegation.

Prof. Zhang Wangxi and his delegation first 
visited the Confucius Classroom and enjoyed 
the Chinese traditional handcrafts, made by the 
students at the school. The Chinese volunteers and 
local teachers introduced the curriculum, teaching 
methods, and materials used during the Chinese 
classes.

Later, the delegation had a discussion with the 
school’s leaders in the principal’s office. Mr. Galin 
Ganchev introduced the history and achievements 
of the Chinese language teaching at Vasil Levski 
High School. On behalf of BLCU, prof. Zhang Wangxi 
expressed the willingness of BLCU to support the 
Confucius Classroom there and proposed future 
cooperation projects, including Chinese language 
courses and teacher trainings in China for the local 
teachers and students. Finally, prof. Zhang presented 
the four treasures of the study to the principal Galin 
Ganchev.

The visit enhanced the close relations between 
the Confucius Classroom at Vasil Levski High School in 
Ruse and Beijing Language and Culture University, and 
also proved to be a guarantee for the development 
of the Chinese language in Bulgaria.
 
 
 
 
 
 
 
 

   当地时间5月26日，北京语言大学副校长
张旺熹、孔子学院工作处副处长田鑫、孔子与儒
家文化研究所教授方铭、汉语速成学院教师郑家
平一行访问了大特大学孔子学院下设鲁塞市“瓦
西尔·列夫斯基”中学孔子课堂。陪同访问的有
国家汉办/孔子学院总部高级顾问普拉门·列格
科斯图普、大特尔诺沃大学孔子学院保方院长伊
丝克拉·曼多娃、中方院长董元兴“瓦西尔·列
夫斯基”中学的校长加林·甘切夫、副校长热
妮·赫里斯托娃和本土汉语教师热情接待了北语
代表团。
 张旺熹副校长一行首先参观了孔子课堂，
观赏了孔子课堂中文班学生们的剪纸作品和中国
书画作品。在跟汉语教师志愿者的亲切交谈中，
了解了她们的教学情况和生活情况。志愿者和本
土教师们一起向代表团介绍了“瓦西尔·列夫斯
基”中学汉语班的构成、教学模式及教学过程中
所使用的教材情况。
 随后，代表团跟“瓦西尔·列夫斯基”中
学校领导在校长办公室进行了座谈。甘切夫校长
介绍了“瓦西尔·列夫斯基”中学开展汉语教学
的历史和取得的成就。张旺熹副校长代表北语表
示愿意支持“瓦西尔·列夫斯基”中学孔子课堂
建设，提出了未来合作的计划，包括本土教师进
修项目、赴华留学项目和文化体验活动等。最后
张旺熹副校长向甘切夫校长赠送了来自中国的礼
物——文房四宝。
 这次访问增进了北京语言大学和大特大学
孔子学院下设孔子课堂鲁塞市“瓦西尔·列夫斯
基”中学的友谊，也为汉语事业在保加利亚的发
展增添了更加有力的保障。



ПОСЕЩЕНИЕ И ЛЕКЦИИ В ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ ВЪВ ВТУ
VISIT AND LECTURES AT CI IN UVT

北京语言大学代表团访问大特尔诺沃大学孔子学院并做语言文化讲座北京语言大学代表团访问大特尔诺沃大学孔子学院并做语言文化讲座

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2019

На 28 май 2019 г. делегация от Пекинския 
университет за езици и култура посети Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския университет, 
a двама от гостуващите професори изнесоха лек-
ции, свързани с езика и културата на Китай.

Делегацията включваше проф. Джан Уан-
си – зам.-ректор на Пекинския университет за ези-
ци и култура, г-жа Тиен Син – заместник-директор 
на Отдела за развитие на Институт „Конфуций“, 
проф. Фан Мин – изследовател на Конфуций и 
конфуцианството, както и проф. Джън Дзяпин – 
преподавател във Факултета по китайски език 
в съшия университет. Директорите на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ – доц. д-р Искра Мандова и 
проф. Дун Юенсин посрещнаха делегацията и ги 
разведоха из Института. Професор Джан Уанси 
заяви, че Институт „Конфуций“ във Великотърнов-
ския университет е един от най-добрите инсти-
тути в света със своите отлични условия и препо-
даватели. Докато разглеждаше библиотеката на 
Института, проф. Джан беше приятно изненадан 
от факта, че сред книгите, дарени от Централата 
на Ханбан присъстват и негови изследвания, зато-
ва той с удоволствие подписа едно от тях.

Проф. Ценка Иванова – декан на Филоло-
гическия факултет във Великотърновския универ-
ситет също се срещна с делегацията от Пекинския 
университет за езици и култура и пожела успех 
на събитията. В 10:30 ч. започна първата лекция 
на проф. Джън Дзяпин на тема: „Интегриране 

на познания по китайска култура в интензивното 
преподаване на език – пример с практически ки-
тайски език в начално ниво“. По-късно проф. Фан 
Мин изнесе лекция на тема: „Цивилизационен 
обмен между Китай и Запада“. Професор Фан из-
тъкна, че освен в генетиката на хората, няма друга 
фундаментална разлика между Изтока и Запада. 
Той даде за пример забавни случки от Китай и За-
пада, а също цитира някои класици, за да обясни 
китайската културна мисъл от древността до наши 
дни. Той посочи, че посоката на развитие на Ки-
тайската комунистическа партия през 20-ти век е 
зададена с помощта и ръководството на българ-
ския комунистически лидер Георги Димитров. 
Приятелството между двете страни има дълга ис-
тория, а лидерите на двете страни са споделяли 
общи ценности. Накрая проф. Фан отново посочи, 
че хората от Изтока и Запада се стремят към една 
обща цел, а именно свободно и равноправно об-
щество и няма истинско противоречие в ценно-
стите на Изтока и Запада.

Доц. д-р  Полина Цончева – ръководи-
тел на катедра „Класически и източни езици и 
култури“ във ВТУ присъства на лекциите, заедно 
с преподаватели и студенти от специалностите с 
китайски език. Мария Шаламандова, студентка от 
3-ти курс извърши отличен консекутивен превод 
за лекциите на двамата лектори.

Това посещение и лекции бяха важна част 
от поредицата дейности за отбелязване на 70-го-
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дишнината от установяването на дипломатически 
отношения между Китай и България. Те имат за 
цел затвърждаване на разбирателството между 
народите на България и Китай.

On May 28, 2019, a delegation from Beijing 
Language and Culture University visited the Confucius 
Institute at UVT and two of the guest professors delivered 
lectures on language and culture.

On that morning, Prof. Zhang Wangxi – Vice-rector 
of Beijing Language and Culture University, Tian Xin – 
Deputy Director of the Confucius Institute Development 
Office, Professor Fang Ming, who specialized in 
Confucius and Confucianism, and Zheng Jiaping visited 
the CI at UVT. The Bulgarian and Chinese directors of the 
CI at UVT – assoc. prof. Iskra Mandova and prof. Dong 
Yuanxing welcomed the delegation and showed them 
around the Confucius Institute. Professor Zhang Wangxi 
said that the Confucius Institute at UVT is one of the 
best Confucius Institutes in the world with its first-class 
environment, excellent conditions, and professional 
teachers. While visiting the Library of the CI, prof. Zhang 
was pleased to find some of his works among the books 
donated by Hanban, so he gladly signed one of them. 
Prof. Tsenka Ivanova – Dean of the Faculty of Modern 
Languages at UVT welcomed the delegation from BLCU 
and wished the event a complete success.

The first lecture was delivered by Zheng Jiaping 
and was titled „Integrating Intensive Chinese Language 

Learning and Chinese Culture: A Case Study from the 
Elementary Chinese Comprehensive Course”. Later, 
Professor Fang Ming gave a lecture on „The Blending of 
Chinese and Western Cultures“. Professor Fang pointed 
out that, apart from human genetic differences, there 
is no fundamental difference between the East and the 
West. He humorously gave as an example many ancient 
and modern Chinese and foreign cases, and also quoted 
classics to explain Chinese cultural thought from ancient 
times to the present. He pointed out that the direction 
of the Chinese Communist Party in the 20th century 
was established with the help and guidance of Bulgarian 
Communist Leader Georgi Dimitrov. The friendship 
between the two countries has a long history, and the 
leaders of the two countries used to share common 
values. In the end, Professor Fang pointed out again that 
people in the East and the West share the same heart 
and look forward to a free and equal society. There is no 
real contradiction in the values of the East and the West.

Assoc. prof. Polina Tsoncheva – Head of the 
Department of Classical and Oriental Languages and 
Cultures at UVT attended the lectures along with 
teachers and students of Chinese language from UVT. 
Maria Shalamandova, an excellent 3rd-year student 
performed an on-site translation for the lectures of 
the two professors and her translation has been well 
received by everyone.

This visit and lecture activities were important 
parts of a series of activities to celebrate the 70th 
anniversary of the establishment of diplomatic relations 
between PRC and Bulgaria. They aimed to enhance the 
Bulgarian people‘s understanding of China, the Chinese 
language and culture and are of great significance to 
strengthen the friendship between the two countries.
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 当地时间5月28日，北京语言大学代表团
到访大特尔诺沃大学孔子学院，并在大特尔诺沃
大学孔子学院开展了两场以语言文化为主题的讲
座。
 当天上午，北京语言大学副校长张旺熹教
授、孔子学院工作处田鑫副处长、孔子与儒家文
化研究所方铭教授、汉语速成学院郑家平老师一
行来到大特大学孔子学院。大特大学孔子学院保
方院长伊丝克拉·曼多娃副教授、中方院长董元
兴教授引领代表团参观了孔子学院。张旺熹教授
表示，大特大学孔子学院拥有一流的环境、过硬
的硬件条件和优秀的师资，是最出色的孔子学院
之一。在参观孔子学院图书馆时，张教授高兴地

看到汉办赠书里有他的著作，于是欣然跟伊丝克
拉·曼多娃院长共同在该著作上签字留念。
 上午10：30，语言文化讲座正式开始，伊
斯克拉·曼多娃院长担任主持。大特大学语言学
院院长岑卡·伊万诺娃教授致辞欢迎北语代表团
来访，并预祝本次活动取得圆满成功。
第一场讲座题为《汉语速成教学与中国文化的有
机结合——以初级汉语综合课为例》，由郑家平
老师主讲。
 接着，方铭教授做了题为《中西文化交
融》的讲座。方教授指出，东西方除了人的基因
方面以外，事实上并没有根本的不同。他诙谐风
趣地讲述了许多古今中外的事例。 他还特别指
出，20世纪中国共产党领导的路线，是得到了来
自保加利亚的共产国际领导人吉尔基·季米特洛
夫的帮助和指导而确立的，这充分说明了中保两
国友谊源远流长，曾几何时两国领导人有着共通
的价值观。最后，方教授在总结中再次指出，
东西方人心相通，共同期盼着自由平等的“大同
社会”，东西方的价值观本质上不存在真正的矛
盾。
 大特大学东方语言文化系主任波丽娜·东
切娃副教授带领汉语专业数十名师生聆听了讲
座。汉语专业的优秀学生玛丽为两位教授的讲座
做了现场翻译，其翻译水平也获得了两位教授和
现场听众的一致好评。
 本次访问和讲座活动，是庆祝中保建交70
周年系列活动的重要组成部分，旨在增进保加利
亚人民对中国、中国语言和中国文化的了解，对
加强两国之间的友谊有着重要意义。
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На 29 май 2019 г. в МДТ „Константин 
Кисимов“ в град Велико Търново се проведе га-
ла-концерт по случай 70-годишнината от устано-
вяването на дипломатически отношения между 
Китай и България.

Концертът беше организиран със съдей-
ствието на Община Велико Търново и Институт 
„Конфуций“ във ВТУ. Много официални лица и 
високи гости присъстваха на събитието, а сред тях 
бяха съветникът по политическите въпроси в По-
солството на КНР в България – г-н Ян Дзиенчюн, 
началникът на Отдела по образование в Посол-

ството – г-н Мао Йенчън, инж. д-р Даниел Панов – 
кмет на Община Велико Търново, г-н Нейко Генчев 
– общински съветник, проф. дпн. Пламен Легкос-
туп – главен съветник на Централата на Институт 
„Конфуций“/ Ханбан, г-н Румен Новаков – Пред-
седател на Сдружение „Приятели на Китай“, доц. 
д-р Димитър Димитров – зам.-ректор на Велико-
търновския университет, проф. Ценка Иванова – 
декан на Филологическия факултет във ВТУ, проф. 
Цуей Силян и доц. Лиу Шанхуа от Пекинския уни-
верситет за езици и култура, проф. Ху Кай и доц. 
Юен Уей от Китайския университет по геонауки в 
гр. Ухан, директорите на Институт „Конфуций“ във 
ВТУ – доц. д-р Искра Мандова и проф. Дун Юен-
син. Ученици и преподаватели от Великотърнов-
ския университет, СУ “Васил Левски” – гр. Русе, 
ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” – гр. София, ОУ 
“Патриарх Евтимий” – гр. Велико Търново, Детска 
градина “Соня” във Велико Търново, както и пове-
че от 300 граждани се наслаждиха на празничния 
концерт.

Във встъпителната си реч, инж. Даниел 
Панов изрази своето виждане, че честването на 
70-годишнината от установяването на дипломати-
чески отношения между Китай и България, прове-
дено във Велико Търново – “културната столица” 
на България напълно доказва каква важна роля 
има града за развитието на отношенията между 
двете страни. А Община Велико Търново се надя-
ва да задълбочи още повече сътрудничество си 
с Китай в областта на образованието, културата, 
икономиката, търговията и туризма.

Г-н Ян Дзиенчюн изнесе реч, в която на-
кратко преразгледа развитието на отношенията 
между Китай и България през последните 70 го-
дини и сподели, че обменът в сферите на образо-

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 70-ГОДИШНИНАТА ОТ УСТА-
НОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КНР И Р 
БЪЛГАРИЯ
GALA CONCERT TO CELEBRATE THE 70TH ANNIVERSARY OF THE 
ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN CHINA AND 
BULGARIA
大特尔诺沃大学孔子学院隆重举行庆祝中保建交70周年大型歌舞晚会大特尔诺沃大学孔子学院隆重举行庆祝中保建交70周年大型歌舞晚会
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ванието и хуманитарните дейности е важна част в 
развитието на китайско-българските отношения.

В своето изказване проф. Цуей Силян поз-
драви организаторите и заяви, че езикът е посред-
ник за общуване и разбирателство между хората. 
Музиката, танците, калиграфията и други видове 
изкуства са резултат на човешката мъдрост, зато-
ва се надява, че изложбата на китайски калигра-
фии и живопис, както и лекциите, изнесени по 
време на посещението им ще засилят културния 
обмен и ще насърчат приятелството между Китай 
и България.

Гала-концертът бе открит с три песни 
„Жасминов цвят“, „Балада за китайската стена“ и 
„Обичам те, Китай“, в изпълнение на хора от гр. 
Търговище. Те бяха последвани от песни, танци 
и демонстрация на бойни изкуства, които още 
повече приповдигнаха атмосферата в залата. Ки-
тайските песни на децата от ЦДГ „Соня”, ОУ „Па-
триарх Евтимий” и ЧСУ „Евлоги и Христо Георги-
еви” в София показаха не само техните умения по 
китайски език, но и перспективата за приятелство, 
преминаващо през поколенията. Проф. Ху Кай, 
доц. Юен Юе и техните студенти от Китайския уни-
верситет по геонауки демонстрираха бойни изку-
ства, народни песни и изпълнения на традицион-
ни музикални инструменти.

On May 29, 2019, a grand gala concert to 
celebrate the 70th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between China and Bulgaria 
was held in the City Theater of the beautiful Bulgarian 
city of Veliko Turnovo.

The gala was co-organized by the Veliko 
Turnovo Municipal government and the Confucius 
Institute at the University of Veliko Tarnovo.  Many 

officials and high guests attended the gala, including 
the Political Counselor at the Chinese Embassy in 
Bulgaria – mr. Yan Jianqun, the head of the Education 
department at the Embassy – mr. Mao Yancheng, mr. 
Daniel Panov – Mayor of Veliko Turnovo, mr. Neiko 
Genchev – Member of the Culture Committee of the 
Veliko Turnovo Municipal Government, prof. Plamen 
Legkostup – Senior Advisor to Confucius Institute 
Headquarters/ Hanban and mr. Rumen Novakov – 
Chair of “Friends of China” Association, assoc. prof. 
Dimitar Dimitrov – Vice-rector of UVT, prof. Tsenka 
Ivanova – Dean of the Faculty of Modern Languages 
at UVT, prof. Cui Xiliang from Beijing Language and 
Culture University, assoc. prof. Liu Shanhua, prof. 
Hu Kai from the China University of Geosciences 
(Wuhan), assoc. prof. Yuan Yue, the directors of 
the Confucius Institute at UVT – assoc. prof. Iskra 
Mandova and prof. Dong Yuanxing. Students and 
teachers from the University of Veliko Turnovo, Vasil 
Levski High School in Ruse, Evlogi and Hristo Georgievi 
Private Secondary School in Sofia, Patriarch Evtimii 
Primary School in Veliko Turnovo, Sonya kindergarten 
in Veliko Tarnovo and more than 300 local citizens 
also enjoyed watching the concert. 

In his opening speech, mr. Daniel Panov said 
that the celebration of the 70th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between China 
and Bulgaria held in Veliko Turnovo, the “cultural 
capital” of Bulgaria, fully reflects what kind of 
important role it is in the development of relations 
between the two countries. Veliko Turnovo hopes to 
carry out deeper cooperation with China in the fields 
of education, culture, economy, trade and tourism.

Mr. Yan Jianqun delivered a speech, in which he 
briefly reviewed the development of China-Bulgaria 
relations in the past 70 years and said that education 
and humanities exchanges are important parts in the 
development of Chinese-Bulgarian relations. 

Professor Cui Xiliang expressed his warm 
congratulations during his speech. He said that 
language is the medium for people to communicate 
and understand each other. Music, dance, calligraphy, 
painting and other kinds of arts are the crystallization 
of human wisdom. He also hoped that the Chinese 
calligraphy and painting exhibition and language 
and culture lectures, given during their visit would 
strengthen the cultural exchange and promote the 
friendship between China and Bulgaria.
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尔戈维什特市“中保友好协会”会长鲁门•诺瓦
科夫、大特尔诺沃大学副校长季米特尔•季米特洛
夫、大特尔诺沃大学语言学院院长岑卡•伊万诺
娃、北京语言大学崔希亮教授、刘山花副教授、
中国地质大学（武汉）胡凯教授、袁玥副教授及
大特尔诺沃大学孔子学院保方院长伊丝克拉•曼多
娃、中方院长董元兴等。来自保加利亚大特尔诺
沃大学、鲁塞市瓦希尔•列夫斯基中学、索非亚市
吉尔基耶夫私立学校、大特尔诺沃市帕特里昂•耶
夫季米小学、大特尔诺沃市索尼娅幼儿园的师生
及当地市民300多人现场观看了歌舞晚会。
 大特尔诺沃市市长丹尼尔•帕诺夫致开幕
词，他表示中保建交70周年庆祝活动在保加利
亚“文化首都”大特市举办，充分体现了大特市
在中保关系发展中的重要作用，大特市希望与中
国在教育、文化、经贸、旅游等领域开展更深层
次的合作。
 中国驻保加利亚大使馆政务参赞颜建群代
表中国驻保加利亚大使馆致辞。他简要回顾了70
年来中保关系的发展历程，并表示教育与人文交
流是中保两国关系发展的重要内容，中国驻保使
馆愿意以中保建交70周年为契机，进一步推动两
国在教育、文化、经贸等领域的合作。
 北京语言大学前校长崔希亮教授对晚会的
举办表示热烈的祝贺。他说，语言是人们彼此交
流和理解的媒介，音乐、舞蹈、书法、绘画等人
文艺术是人类智慧的结晶。大特尔诺沃之行让他
看到了保加利亚独特的人文风貌，他也希望此行
带来的中国书画展览及开展的语言文化讲座，能
够加强中保之间的人文交流，促进两国人民的友
谊源远流长、万古长青。
 歌舞晚会以特尔戈维什特市“歌唱祖国”
合唱团演唱的《茉莉花》、《长城谣》和《我爱
你，中国》3首中文歌开场，其后的歌曲、舞蹈、
武术、滑稽小品等节目将晚会推向一个又一个高
潮。大特尔诺沃市索尼娅幼儿园、帕特里昂•耶
夫季米小学和索非亚市吉尔基耶夫私立学校的小
朋友表演的中文歌曲，不仅展示了他们的汉语学
习成果，也让大家看到了中保友谊世代相传的前
景。中国地质大学（武汉）胡凯教授、袁玥副教
授及其学生们带来的武术、中国民歌、中国民族
乐器表演，进一步彰显了中国文化的博大精深，
也传达了地大（武汉）作为大特大学孔子学院中
方合作伙伴愿意同大特大学深化合作，继续助力
中保文化交流的良好愿望。最后，鲁塞市艺术团
表演的保加利亚传统舞蹈宣告晚会圆满落幕。

The grand concert opened with three 
songs, “Jasmine flower”, “Ballad to the Great 
Wall” and “I Love You, China” sung by the choir in 
Targovishte, followed by songs, dances and martial 
art performances, which made the atmosphere of 
the gala more and more exciting. The Chinese songs 
performed by the children of Sonya Kindergarten, 
Patriarch Evtimii Primary School and the Evlogi and 
Hristo Georgievi Private School in Sofia showed not 
only their Chinese learning achievements, but also the 
prospect of friendship passing along the generations. 
Professor Hu Kai, assoc. prof. Yuan Yue and their 
students from the China University of Geosciences 
(Wuhan) performed martial arts, Chinese folk songs, 
and Chinese traditional musical instruments.

 当地时间2019年5月29日，庆祝中保建交70
周年大型歌舞晚会在保加利亚美丽山城大特尔诺
沃市中心剧院隆重举行。
 晚会由大特尔诺沃市政府、大特尔诺沃大
学孔子学院联合主办。出席本场歌舞晚会的政府
要人和各界嘉宾有中国驻保加利亚大使馆政务参
赞颜建群、使馆教育组负责人毛彦成、保加利亚
大特尔诺沃市市长丹尼尔•帕诺夫、大特尔诺沃
市政府文化委员会委员内克•根切夫、国家汉办/
孔子学院总部高级顾问普拉门•列格科斯图普、特

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2019

50



„МАЙСКИ ДНИ НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА В ПАРК „МАРНО ПОЛЕ“
OUTDOOR “DAYS OF THE CHINESE CULTURE” EXHIBITION IN PARK MARNO POLE

大特尔诺沃大学孔子学院举办户外中国文化展

На 29 май 2019 г. Институт „Конфуций“ 
във ВТУ организира мероприятие на открито в 
парк „Марно поле“ в центъра на Велико Търново.

Това събитие бе част от поредица култур-
ни дейности по повод 70-годишнината от устано-
вяването на дипломатически отношения между 
КНР и България, организирани от Институт „Кон-
фуций“ във ВТУ с подкрепата на Община Вели-
ко Търново. Партньори на събитието бяха също 
местните китайски ресторанти и пивоварна „Бри-
тос“. Доц. д-р Искра Мандова и проф. Дун Юенсин 
– директори на Институт „Конфуций“, проф. Цуей 
Силян и доц. Лиу Шанхуа от Пекинския универси-
тет за езици и култура, проф. Ху Кай и доц. Юен 
Юе от Китайския университет за геонауки в гр. 
Ухан участваха в събитието.

Бяха подредени щандове за китайска ка-
лиграфия, изрязване на хартия, игри с клечки за 
хранене, китайски възли и традиционно китайско 
облекло, но също така и за традиционна китайска 
храна. Ентусиазмът на жителите на Велико Търно-
во беше толкова силен, колкото и слънцето в този 
ден. Около 800 търновци имаха възможност да се 
докоснат до магията на китайската култура. Проф. 
Цуей Силян – бивш ректор на Пекинския универ-
ситет за езици и култура застана зад щанда по ка-
лиграфия, демонстрирайки изяществото на това 
красиво изкуство пред посетителите. 9-годишна 
ученичка изписа с четка най-сложния китайски 
йероглиф, с което изуми всички присъстващи. Де-
монстрацията на бойни изкуства от проф. Ху Кай и 
изпълнението на българската песен „Една българ-
ска роза“ на доц. Юен Юе спечели аплодисменти-
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brush, which amazed everyone present. Prof. Hu 
Kai’s Taiji performance and the performance of the 
Bulgarian song “One Bulgarian Rose” of assoc. prof. 
Yuan Yue’s won the applause of the whole park. The 
lion dance performed by students at UVT captured 
the attention of the audience, and the songs by the 
students from Patriarch Evtimii Primary School drew 
passers-by to stop and listen, linger for a while.

 当地时间5月29日上午，保加利亚大特尔
诺沃大 学孔子学院在大特尔诺沃市马尔诺公园
举办了一场大型户外中国文化展。
 本次户外中国文化体验活动是大特大学孔
子学院庆祝中保建交70周年系列活动之一，得
到了大特尔诺沃市政府以及当地中餐馆的大力支
持。大特大学孔子学院保方院长伊丝克拉·曼多
娃、中方院长董元兴以及来保参加建交70周年庆
祝活动的北京语言大学崔希亮教授、刘山花副教
授、中国地质大学（武汉）胡凯教授、袁玥副教
授等也出席了本次活动。
 活动现场不仅设有中国书法、剪纸、筷
子、中国结、中国传统服装的展台，还有包括烧
烤、面条、包子、春卷等中国传统美食的台位。
大特市民的参与热情如当日的阳光般热烈，约有
800名当地民众亲密接触了这些中国传统文化元
素。北京语言大学前校长崔希亮教授亲自坐镇书
法展台，与大特市民交流中国书法。其中一位年
仅9岁的小朋友，用毛笔一笔一划地写出了笔画
最多的汉字（biang biang面），令在场的所有
人惊叹不已。中国地质大学（武汉）胡凯教授的
太极表演、袁玥副教授演唱的保语歌曲“一枝玫
瑰”博得了满园喝彩。大特尔诺沃大学学生们表
演的舞狮让现场观众拍手称赞。帕特里昂·耶夫
季米小学的学生们演唱的中文歌曲引得路人驻足
聆听，流连忘返。

те на всички зрители. Танцът на лъва, представен 
от студенти във ВТУ също привлече вниманието 
на публиката, а китайските песни, изпълнени от 
ученици от ОУ „Патриарх Евтимий“ привличаха 
вниманието на случайните минувачи.

On May 29, 2019, the Confucius Institute at 
the University of Veliko Tarnovo in Bulgaria hosted a 
large-scale outdoor Chinese culture exhibition in the 
Park Marno Pole in Veliko Tarnovo.

This outdoor Chinese cultural experience 
activity is one of a series of activities celebrating the 
70th anniversary of the establishment of diplomatic 
relations between China and Bulgaria by the 
Confucius Institute in UVT, which has received strong 
support from the municipal government of Veliko 
Tarnovo and local Chinese restaurants. Assoc. prof. 
Iskra Mandova and prof. Dong Yuanxing – directors of 
the Confucius Institute, prof. Cui Xiliang, assoc. prof. 
Liu Shanhua of the Beijing Language and Culture 
University, prof. Hu Kai and assoc. prof. Yuan Yue of 
the China University of Geosciences (Wuhan) also 
attended the event.

There were stands not only for Chinese 
calligraphy, paper-cutting, chopsticks games, Chinese 
knots and traditional Chinese clothing, but also 
stands for traditional Chinese food. The enthusiasm 
of the residents of Veliko Turnovo was as warm as 
the sunshine on that day. About 800 local people had 
close contact with these traditional elements of the 
Chinese culture. Professor Cui Xiliang – former rector 
of Beijing Language and Culture University was 
behind the calligraphy stand, showing this beautiful 
art to the visitors. One of them, a 9-year-old girl 
wrote the most difficult Chinese characters with a 
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ИЗЛОЖБА НА КИТАЙСКА ЖИВОПИС И КАЛИГРАФИЯ „ОГЛЕДАЛО 
НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ“

CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY EXHIBITION „MIRROR OF 
CIVILIZATIONS“

“东渐西传，文明互鉴”——庆祝中保建交70周年中国书画展开幕“东渐西传，文明互鉴”——庆祝中保建交70周年中国书画展开幕

На 28 май в Националната художестве-
на галерия „Борис Денев“ в гр. Велико Търново.
беше открита изложбата на китайската живопис и 
калиграфия в чест на 70-годишнината от установя-
ването на дипломатически отношения между КНР 
и България. 

Изложбата бе организирана от Община 
Велико Търново, Институт „Конфуций“ във Вели-
котърновския университет, Художествена галерия 
„Борис Денев“, Пекинския университет за езици 
и култура и Факултета по изобразително изкуство 
към Пекинския университет за езици и култура. Тя 
бе озаглавена „Огледало на цивилизациите“ и в 
нея бяха подредени над 60 творби на 12 китайски 
художници, сред които и автора на портретите на 
Мао Дзъдун върху банкнотата от 5 юана – проф. 

Лиу Уънси, Цуей Силян – професор в Пекинския 
университет за езици и култура, Лиу Шанхуа – Де-
кан на факултета по изкуствата в Пекинския уни-
верситет за езици и култура и Ли Илян, млада ху-
дожничка от същия университет и други.

Сред гостите, които присъстваха на це-
ремонията по откриването на изложбата бяха: 
г-н Нейко Генчев – общински съветник в община 
Велико Търново и собственик на издателство „Фа-
бер“, проф. дпн Пламен Легкоступ, главен съвет-
ник на Централата на Институт „Конфуций“/ Хан-
бан, доц. д-р Димитър Димитров – зам.-ректор на 
ВТУ, г-н Ян Дзиенчюн, съветник по политически-
те въпроси в Посолството на КНР в България; г-н 
Мао Йенчън – завеждащ Отдел „Образование“ в 
Посолството на КНР, преподаватели, студенти и 
граждани.

Г-н Ян Дзиенчюн каза в речта си, че кул-
турният обмен е важна част от отношенията 
между Китай и България. Двете държави са по-
стигнали много по посока засилване на сътрудни-
чеството и обмена и че тази изложба е важна част 
от честванията на 70-годишнината от установява-
нето на дипломатически отношения между Китай 
и България. Той заяви готовността на Посолството 
на КНР в България да продължи да подкрепя град 
Велико Търново в бъдеще и да оказва необходи-
мото съдействие за културния обмен между двете 
страни. 

В своите преветствени речи г-н Нейко 
Генчев и г-н Николай Сираков – уредник на Худо-
жествена галерия „Борис Денев“ благодариха на 
всички съдействали за организирането на тази из-
ложба и изразиха надеждите си тя да бъде харе-
сана от посетителите.

В своята реч проф. Джан Уанси цитира ста-
ра китайска поговорка, която гласи: „Ключът към 
установяването на приятелски отношения между 
две страни се крие в близките отношения между 
хората. Ключът към близките отношения между 
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middle-aged and young artists.
Among the guests attending the opening 

ceremony were Neiko Genchev – member of the 
Cultural Committee of the Veliko Tarnovo Municipal 
Government, Plamen Legkostup – Senior Advisor 
of the Confucius Institute Headquarters/ Hanban; 
Dimitar Dimitrov – Vice-rector of University of Veliko 
Turnovo, Yan Jianqun – Political Counselor of the 
Embassy of PRC in Bulgaria; Mao Yancheng – Head of 
the Education department of the Embassy, teachers, 
students and local citizens.

Mr. Yan Jianqun said in his speech that cultural 
exchanges are important parts of the relationship 
between China and Bulgaria. The two countries have 
reached many consensuses on further enhancing the 
mutual cooperation and exchange. This exhibition 
is an important part of the celebration of the 70th 
anniversary of the establishment of diplomatic 
relations between China and Bulgaria. It is also an 
important cultural exchange activity between Chinese 
and Bulgarian artists. The Embassy of PRC in Bulgaria 
is willing to continue to support the city of Veliko 
Tarnovo in its future endeavors and provide necessary 
assistance for the cultural exchange between China 
and Bulgaria. Mr. Yan Jianqun wished the series of 
celebrations a complete success.

Neiko Genchev, member of the Culture 
Committee of the Veliko Turnovo Municipal 
Government and Nikolai Sirakov, the curator of the 
Boris Denev Art Museum, respectively gave their 
speeches. They thanked the community for their 
assistance in this exhibition and hoped that this 
exhibition will be successful.

Professor Zhang Wangxi quoted the old Chinese 
saying that “The key to establishing friendly relations 
between the two countries lies in the close relationship 
between the people. The key to the close relationship 
between the people lies in the spiritual connection 
between them”. He also added that the exchange in 
various forms and levels between the Chinese and 
Bulgarian people is of great importance in promoting 
the development of friendly relations between the 
two countries.

On behalf of the artists participating in the 
exhibition, Professor Cui Xiliang expressed his warm 
congratulations on the 70th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between China 
and Bulgaria and wished the traditional friendship 

хората се крие в духовната връзка между тях“. Той 
добави, че културният обмен между китайския и 
българския народ под най-различни форми е от 
голямо значение за насърчаване развитието на 
приятелските отношения между двете страни.

От името на художниците, участващи в из-
ложбата, професор Цуей Силян изрази сърдечни 
поздравления за 70-годишнината от установява-
нето на дипломатически отношения между Китай 
и България и пожела традиционното приятелство 
между двата народа да трае вечно.

Всички картини, включени в изложбата 
бяха публикувани в каталог, дело на издателство 
„Фабер“.

On May 28th, 2019, the Chinese Painting and 
Calligraphy Exhibition to celebrate the 70th anniversary 
of the establishment of diplomatic relations between 
China and Bulgaria was opened at the Boris Denev Art 
Museum in Veliko Tarnovo, Bulgaria.

The exhibition was organized by the Municipal 
Government of Veliko Tarnovo, the Confucius Institute 
at University of Veliko Tarnovo, Boris Denev Art 
Museum in Veliko Tarnovo, and the Faculty of arts at 
Beijing Language and Culture University. The theme of 
the exhibition was “Mirror of Civilizations” and more 
than 60 artworks done by 12 artists are exhibited. 
The authors included art master Liu Wenxi, who 
painted Mao Zedong’s portraits on the 5th edition 
RMB banknote of; Cui Xiliang, a professor at Beijing 
Language and Culture University; Liu Shanhua, an 
associate professor at Beijing Language and Culture 
University, Li Yiliang, a young scholar at the Beijing 
Language and Culture University, and other old, 
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between the Chinese and Bulgarian people last forever.
The paintings of this exhibition have been 

published in a pictorial by the Faber Publishing 
house. 

 当地时间5月28日，庆祝中保建交70周年中
国书画展在保加利亚大特尔诺沃市鲍里斯·戴奈夫
美术馆隆重开幕。
 本次展览由保加利亚大特尔诺沃市政府、大
特尔诺沃大学孔子学院、大特尔诺沃市鲍里斯·戴
奈夫美术馆、北京语言大学孔子学院事业部、北京
语言大学艺术学院等单位联合举办。书画展的主题
为“东渐西传，文明互鉴”，共展出12位艺术家的
书画作品60余幅。书画作品创作者包括第五套人民
币毛泽东画像作者——艺术大师刘文西、北京语言
大学教授崔希亮、北京语言大学副教授刘山花、北
京语言大学艺术学院青年学者李以良等不同年龄段
的老、中、青艺术家。
 出席书画展开幕式的嘉宾有大特尔诺沃市政
府文化委员会委员内克·根切夫、国家汉办/孔子
学院总部高级顾问普拉门·列格科斯图普、大特大
学副校长季米特尔·季米特洛夫、中国驻保加利亚
大使馆政务参赞颜建群、使馆教育组负责人毛彦成
以及书画作品创作者代表崔希亮、刘山花、李以良
等。大特尔诺沃大学孔子学院保方院长伊丝克拉·
曼多娃、中方院长董元兴、应邀来保参加建交70周
年庆祝活动的北京语言大学文化交流团张旺熹教

授、方铭教授、中国地质大学（武汉）文艺演出团
胡凯教授、袁玥副教授等，以及当地民众300多人
参加了开幕式。
 颜建群参赞在致辞中说，文化交流是中保两

国关系的重要组成部分，两国对于进一步增强合作
交流已达成诸多共识。本次书画展是中保建交70周
年庆祝活动的重要组成部分，同时也是中保两国艺
术家一次重要的文化交流活动。中国驻保加利亚大
使馆愿意在今后的工作中继续支持大特尔诺沃市，
为中保文化交流提供必要的协助。颜建群参赞预祝
系列庆祝活动圆满成功。
 大特尔诺沃市政府文化委员会委员内克·根
切夫先生和鲍里斯·戴奈夫美术馆馆长尼古拉·西
拉克夫先生也分别致辞。他们感谢社会各界对于这
次展览所做的协助，并希望本次书画展取得成功。
 张旺熹教授在致辞中引用了中国古语“国之
交在于民相亲，民相亲在于心相通”。他表示，中
保两国人民之间多种形式、多种层次的交流，对于
促进中保两国的友好关系发展具有重要意义。
 崔希亮教授代表本次参展的艺术家们对中保
两国建交70周年表示热烈祝贺，并祝愿中国和保加
利亚两国人民的传统友谊万古长青。
 本次参展的书画作品以各自的独特方式展现
了中国人的艺术追求，有助于保加利亚人民更深入
地了解中国人的精神世界，深化两国人民的友谊。
参展作品已由保加利亚费伯出版社结集成册出版。
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На 28 май 2019 г. в зала 108В  на Институт 
“Конфуций” във ВТУ се проведе официалната це-
ремония по награждаването на участниците в  IX 
Национален конкурс „България и Китай – древни 
и уникални цивилизации“. В тазгодишното изда-
ние взеха участие над 200 души от 12 населени 
места, а над 50 души бяха отличени и получиха 
предметни награди в двете основни категории 
на състезанието – „Изкуство“ и „Литература и 
култура“. Наградите връчиха проф. Джан Уанси 
– заместник-ректор на Пекинския университет 
за езици и култура, доц. Борис Желев – декан на 
Факултета по изобразително изкуство във ВТУ и 
доц. д-р Полина Цончева, ръководител на кате-
дра „Класически и източни езици и култури“ във 
ВТУ. Всички участници получиха сертификат, а на-
градените рисунки бяха подредени в изложба във 
фоайето на Института. 

On May 28, 2019, the official ceremony 
of the awarding participants in the IX National 
Competition “Bulgaria and China –  Ancient and 
Unique Civilizations” was held in room 108B of the 
Confucius Institute at UVT. More than 200 people 

from 12 Bulgarian cities took part in this year’s 
competition and over 50 people were honored with 
prizes in the two main categories of the competition 
–  “Art” and “Literature and Culture”. The awards 
were presented by prof. Zhang Wangxi – Vice-rector 
of Beijing Language and Culture University, assoc. 
prof. Boris Zhelev – Dean of the Faculty of Fine Arts 
at UVT, and assoc. prof. Polina Tsoncheva – head of 
the Department of Classical and Eastern Languages 
and Cultures. All participants got a certificate and the 
awarded artworks were arranged in an exhibition in 
the lobby of the Institute.

 2019年5月28日，第九届“保加利亚与中
国——古老而独特的文明”全国竞赛颁奖仪式在
大特大学孔子学院108B教室举行。来自保加利亚
12个城市的200余人参与了今年的比赛。所有参
赛者都获颁参赛证书，其中50余人获得了“艺
术”和“文学与文化”两个大类的奖项。北京语
言大学副校长张旺熹教授、大特尔诺沃大学艺术
学院院长博利斯·捷列夫教授以及古典与东方语
言文化系系主任波丽娜·东切娃副教授为获奖者
颁奖。
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КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯКОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
CONTESTS AND COMPETITIONSCONTESTS AND COMPETITIONS
中国文化竞赛中国文化竞赛

KOНКУРС И ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ И УНИКАЛ-
НИ 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“中国和保加利亚古代文明”文化作品竞赛与作品展
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СЪСТЕЗАНИЕ „ПЕЙ С МЕН НА КИТАЙСКИ ЕЗИК“
“SING WITH ME IN CHINESE” CONTEST

第六届“汉语歌唱大赛”第六届“汉语歌唱大赛”

57

На 19 декември 2018  г. в СУ „Васил Лев-
ски” - гр. Русе се проведе VI-то издание на музи-
калното състезание „Пей с мен на китайски език”. 
Специални гости на събитието бяха доц. д-р Искра 
Мандова и проф. дпн Пламен Легкоступ. Аулата на 
училището беше изпълнена с ученици и учители, 
които се насладиха на богатата музикална про-
грама. В състезанието участваха представители от 
всички класове, които изучават китайски език, а 
сред песните, които изпълниха най-малките уче-
ници бяха „Две малки тигърчета” и „Брой патета”. 
Участниците от гимназиален етап се представиха 
с песните „Луната олицетворява моето сърце” и 
„Любовта трябва да е откровена”. Всички зрители 
имаха възможността да се насладят и на „Танца на 
пауна”, изпълнен от Фелиша Саидова от 10 б клас. 
Учениците се представиха блестящо и получиха 
бурни аплодисменти, които бяха напълно заслу-
жени. „Пей с мен на китайски език” е състезание-
то, което не само дава шанс на децата да изразят 
себе си, но и да опознаят китайската култура по 
един интересен начин.

On December 19th 2018 in the hall of “Vasil 
Levski” High School in Ruse was held the 6th edition of 
the music contest “Sing with Мe in Chinese”. Special 
guests of the event were Assoc. Prof. Iskra Mandova 
and Prof. Plamen Legkostup. The hall was brimming 
with students and teachers that gathered to enjoy 
the program. Students from all grades studying 

Chinese language took part in the competition. 
Among the songs performed by the younger students 
were “Two Little Tigers” and “Counting Ducklings”. 
The participants from the upper grades presented 
the songs “The Moon Represents My Heart” and 
“Love Should Be Honest”. The audience had the 
opportunity to enjoy the “Dance of the Peacock” 
performed by Felisha Saidova from 10th grade. All 
of the students performed brilliantly and received 
a long round of applause, which was completely 
deserved. „Sing with me in Chinese” is a competition 
that not only gives the students a chance to express 
themselves, but also to get to know Chinese culture 
in an interesting way.

 2018年12月19日大特尔诺沃大学孔子学院
下设鲁塞“Vasil Levski”中学孔子课堂在学
校礼堂举办了精彩纷呈的中文歌唱比赛。大特尔
诺沃大学孔子学院保方院长Iskra Mandova副教
授，孔子学院总部高级顾问Plamen Legkostup教
授以及“Vasil Levski”中学的老师和学生们参
加了本次活动。活动现场座无虚席，热闹非凡。
小学生为大家带来了《两只老虎》、《数鸭子》
等歌曲，高年级学生表演了《月亮代表我的心》
、《爱要坦荡荡》以及孔雀舞，他们的精彩表演
引得现场欢呼声此起彼伏。比赛在热烈的掌声中
结束。此次唱歌比赛不仅提供了展现自我、释放
青春的机会，也使学生们在唱歌比赛中了解到别
样的中国文化。



МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“
INTERNATIONAL COMPETITION „CHINESE BRIDGE“
“汉语桥”世界中文大赛（保加利亚赛区）“汉语桥”世界中文大赛（保加利亚赛区）

На 19 и 20 април 2019 г. в Аулата на Ве-
ликотърновския университет се проведе Между-
народното състезание „Китайски езиков мост“ за 
студенти и ученици, което бе организирано съв-
местно с Посолството на КНР в България. Първото 
място в националния кръг за студенти бе спечеле-
но от Радослав Косев, студент от трети курс в спе-
циалност „Приложна лингвистика – английски и 
китайски език“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

През втория ден на състезанието възпита-
ници от Класна стая „Конфуций“ в СУ „Васил Лев-
ски“ – гр. Русе успяха да извоюват призовите мес-
та в националния кръг за ученици. Бетиже Акова 
от 9 „б“ клас спечели първо място и възможността 
да представи страната ни на финалния кръг в Ки-
тай, а нейните съученички Габриела Ангелова от 
11 „б“ и Мелис Адем, също от 11 „б“ клас, се кла-
сираха съответно на второ и трето място. 

On April 19 and 20, 2019, the “Chinese 
Bridge” international Chinese language proficiency 
competition for university and middle school 
students in Bulgaria was held in the big hall of UVT.  
The competition was organized by the Embassy of 
the PRC in Bulgaria and CI at UVT. The first place in 
the national round for university students was won 
by Radoslav Kosev, a third-year student in Applied 

Linguistics with English and Chinese languages at 
UVT.

On the second day of the competition, Betizhe 
Akova, a 9th-grade student from the Confucius 
Classroom in Vasil Levski High School in Ruse, won 
the first place in the national round for middle 
school students, having the opportunity to represent 
Bulgaria in the final round of the competition in 
China, while her classmates Gabriela Angelova from 
the 11th grade and Melis Adem got the second and 
third places respectively.

 2019年4月19日至20日，面向大学生和中
学生的”汉语桥”世界中文大赛保加利亚赛区比
赛在大特尔诺沃大学大会堂举行。今年的比赛是
在中国驻保加利亚大使馆的协助下举办的。来自
大特尔诺沃大学应用语言学（英语、汉语方向）
专业的大三学生那东在大学组比赛中荣获全国第
一名。
 在比赛的第二天，来自大特大学孔子学院
下设孔子课堂——鲁塞市瓦西尔·列夫斯基中
学的九年级学生贝甜荣获中学组选拔赛全国第一
名。她将有机会以保加利亚赛区中学组冠军的身
份去中国参加总决赛，而她的11年级同学别娜和
梅利斯·阿德姆也都分别取得本次比赛第二、三
名的成绩。
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На 11 октомври 2019 г. зам.-ректорът на 
Великотърновския университет – проф. д-р Ви-
хрен Бузов откри VI международна научна конфе-
ренция на тема: „Дипломатически, икономически 
и културни отношения между Китай и страните от 
Централна и Източна Европа“, която се органи-
зира ежегодно от Институт „Конфуций“ във ВТУ. 
Приветствия към участниците и организаторите 
отправиха зам.-кметът на Община Велико Търно-
во – проф. д-р Георги Камарашев, зам.-деканът 
на Филологическия факултет – доц. д-р Владимир 
Донев, Ръководителят на катедра „Класически и 
източни езици и култури“ – доц. д-р Полина Цон-

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 
„ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕ-

НИЯ МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА“ 11-12 ОКТОМВРИ 2019 Г. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „DIPLOMATIC, 
ECONOMIC AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN CHINA AND 

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES“
OCTOBER 11-12TH, 2019 

2019年第六届 “中国与中东欧国家的外交、经济与文化关系”2019年第六届 “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国际学术研讨会成功召开

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ
LECTURES, SEMINARS AND CONFERENCESLECTURES, SEMINARS AND CONFERENCES

讲座、研讨会及学术大会讲座、研讨会及学术大会
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чева и общинският съветник и собственик на изда-
телство „Фабер“ – г-н Нейко Генчев. В речта си на 
откриването проф. Бузов изрази своето огромно 
задоволство от утвърждаването на тази традиция, 
каквато е конференцията, перфектно организира-
на от Великотърновския Институт „Конфуций“ и в 
частност от двамата директори – доц. д-р Искра 
Мандова и проф. Дун Юенсин. Зам.-ректорът на 
ВТУ каза още: „Много актуални са темите, които се 
разглеждат на тази конференция, които присъст-
ват и в сборниците. Човечеството навлиза в един 
нов етап на развитие, в един плуралистичен свят, 
който е свързан с намаляване на доминацията на 
Запада, която се опираше на колониализма, на 
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технологиите, на науката, научните постижения 
от 18.-19. век. Днес, Западът, в лицето на Съеди-
нените щати и техните съюзници, имат сериозна 
конкуренция в лицето на Китай, в лицето на Русия 
и редица други страни. Всичко това се отразява 
на нашия регион, на страните от Централна и Из-
точна Европа. Перспективите за сътрудничество 
са повече от обещаващи – форматът за регионал-
но сътррудничество „16+1“, проектът „Един пояс 
– един път“, на които колкото и да се пречи про-
дължават да се осъществяват неотклонно, което 
показва волята на Китай да реализира тези свои 
икономически инициативи“. В своето обръщение 
към участниците, зам.-кметът на Община Велико 
Търново каза, че конференцията тази година съв-
пада и с отбелязването на една кръгла годишни-
на, а именно 70-годишнината от установяване на 
дипломатически отношения между България и 
Китай, която е много значима, тъй като отноше-
нията между България и КНР не винаги са били на 
високо ниво – имало е години когато са стигали 
до точката на замръзване, но в последните годи-
ни те са във възход. Той отбеляза още, че при по-
сещението си в Китай преди няколко години е бил 
силно впечатлен от голямата динамика, с която се 
развиват науката и индустрията и понеже ние сме 
втората държава, която признава КНР, имаме осо-
бено място в политиката на Китай, което е много 
радващо за нас.

Близо 100 гости присъстваха на конфе-
ренцията, а над 20 изявени учени от Великотър-
новския, Софийския, Пловдивския, Шуменския 
университети, БАН, както и от университети в Ки-
тай, взеха участие с доклади.

On October 11, 2019, the Vice-Rector of Veliko 
Turnovo University – Prof. Dr. Vihren Buzov delivered 
a speech for the opening of  VIth International 
Scientific Conference on “Diplomatic, Economic and 
Cultural Relations between China and the countries 
of Central and Eastern Europe”, which is organized 
annually by the Confucius Institute at UVT. The Deputy 
Mayor of Veliko Turnovo Municipality – Prof. Dr. 
Georgi Kamarashev, the Deputy Dean of the Faculty 
of Modern Languages – Assoc. Prof. Vladimir Donev, 
PhD, the Head of Classical and Eastern Languages and 
Cultures Department – Assoc. Prof. Polina Tsoncheva, 
PhD and the Municipal Councilor and Owner of Faber 
Publishing House – Mr. Neiko Genchev greeted the 
participants and organizers. In his speech, Prof. 
Buzov expressed his satisfaction that such a scientific 
conference, perfectly organized by the Confucius 
Institute of Veliko Turnovo and in particular by the 
two directors – Assoc. Prof. Iskra Mandova and Prof. 
Dong Yuanxing, was made a tradition. The Vice-
Rector of UVT also said: “The topics covered at this 
conference are very adequate and are published in a 
book of papers. Mankind is entering a new stage of 
development, in a pluralistic world with the decline 
of Western domination, which relied on colonialism, 
technology, science, innovations from 18-19th 
century. Today, the West, in the face of the United 
States and its allies, has serious competitor in the 
face of China, in the face of Russia and many other 
countries. All these factors influence our region and 
the countries from Central and Eastern Europe. The 
prospects for cooperation are more than promising: 
the “16 + 1” regional cooperation format, the Belt & 
Road initiative, which despite all obstacles, continue 
to develop by demonstrating China’s will to realize 
these economic initiatives.” 

In his address to the participants, the Deputy 
Mayor of Veliko Turnovo Municipality said that this 
year’s conference also coincides with the celebration 
of one big anniversary, namely the 70th anniversary 
of the establishment of diplomatic relations between 
Bulgaria and China, which is very important, as 
relations between Bulgaria and the PRC have not 
always been at a high level – there have been years 
when they have reached the freezing point, but in 
recent years they have been on the rise. He also 
noted that when he visited China a few years ago, 



he was very impressed with the great dynamics 
with which science and industry are developing, and 
because we are the second country to recognize the 
PRC, we have a special place in China’s politics, which 
is very good for us.

Nearly 100 guests attended the conference and 
over 20 distinguished scientists from Veliko Turnovo, 
Sofia, Plovdiv and Shumen Universities, BAS, as well 
as from universities in China, participated in the 
scientific forum.

 当地时间10月11日至12日，第6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。来自大
特尔诺沃大学、索非亚大学、普罗夫迪夫大学、
舒门大学、中国地质大学（武汉）、北京外国语
大学等高校及相关研究机构的专家、学者100多
人参加了此次会议。
 大特尔诺沃市副市长乔治·卡马拉谢夫、
市议员内可·根切夫、大特尔诺沃大学副校长
维赫楞·布佐夫、现代语言学院副院长弗拉迪
米尔·多奈夫、古典与东方语言文化系主任波
林娜·从切娃、孔子学院总部/国家汉办高级顾
问、大特尔诺沃大学前校长普拉门·列格科斯图
普、中国地质大学（武汉）博士生导师黄德林、
索非亚孔子学院中方院长高春丽等嘉宾出席了开
幕式。
 本次会议旨在推动中国与中东欧国家政
治、经济、文化关系发展，探讨双边在各个领域
的关系现状及发展前景，加强中国与保加利亚两
国学者之间的交流与合作。会议由保方院长伊丝
克拉·曼多娃主持，中方院长董元兴在开幕式上
致欢迎词。
 布佐夫副校长在致词中指出，人类社会正

在进入一个新的发展阶段，在这个多元化的世界
中，西方的统治——基于18-19世纪殖民主义的
科技进步和创新——正在衰落。如今，对于美国
及其盟友，中国、俄罗斯和许多其他国家已成为
强劲的竞争对手。所有这些因素影响着中东欧国
家。但合作的前景充满希望：“16+1”区域合作
形式、“一带一路”倡议，尽管面临种种障碍，
却在不断发展。他说本次会议涵盖的主题丰富，
对伊丝克拉·曼多娃和董元兴两位院长的精心筹
划表示赞赏，希望该研讨会成为大特大学孔子学
院的一个光荣传统。
 卡马拉谢夫副市长在讲话中说，几年前他
访问过中国，对中国的科技进步和蓬勃发展印
象深刻。保加利亚是第二个承认中华人民共和国
的国家，近年来两国关系不断加强。今年是保中
建交70周年，这次会议的召开恰逢其时，很有意
义。他预祝会议圆满成功。
 黄 德 林 教 授 在 研 讨 会 上 做 了 题 为
《“16+1”机制下中国与中东欧国家的经贸合作
研究》的报告。他认为，中东欧地区与中国经济
互补性强，双方经贸合作潜力巨大。自2012年首
届中国——中东欧国家领导人会晤以来，“16+1
合作”机制在双方具体的经贸合作过程中发挥着
重要作用，成为“一带一路”倡议在中东欧地区
深入实施的重要平台。他指出，在“一带一路”
的背景下推进中国和中东欧国家的经贸合作，双
边需要正视出现的问题和挑战，加强政策沟通，
充分发挥双边已建立的制度化交流平台的作用，
进一步深化双边经贸合作，发展双边人文交流，
推动自由贸易体制健康发展。
 在两天 的议程中，与会专家和学者畅所
欲言、各抒己见，围绕外交、经济、文化、旅游
及对外汉语教学等相关议题进行了深入探讨。本
次研讨会的学术成果将以论文集的形式在保加利
亚公开出版。
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„КИТАЙ И БЪЛГАРИЯ: ДИАЛОГ ПРЕЗ КИНОЕКРАНА“ – ПУБЛИЧНА 
ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р АНДРОНИКА МАРТОНОВА В ИНСТИТУТ 
„КОНФУЦИЙ“ – 04.04.2019 Г.

“CHINA AND BULGARIA: A DIALOGUE THROUGH MOVIE SCREEN” 
– PUBLIC LECTURE BY ASSOC. PROF. ANDRONIKA MARTONOVA IN 
THE CONFUCIUS INSTITUTE AT UVT – APRIL 4, 2019

2019年4月4日—来自大特尔诺沃大学孔子学院的安德罗尼卡·马托诺2019年4月4日—来自大特尔诺沃大学孔子学院的安德罗尼卡·马托诺
娃 教授举行“中国和保加利亚银屏的对话”的公开讲座娃 教授举行“中国和保加利亚银屏的对话”的公开讲座
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„КУЛТУРНА ГЕОГРАФИЯ НА КИТАЙ“ –  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА 
ЯНА ШИШКОВА В ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ НА 10.10.2019 Г.

„CULTURAL GEOGRAPHY OF CHINA“ –  A PUBLIC LECTURE BY YANA 
SHISHKOVA AT THE CONFUCIUS INSTITUTE – OCTOBER 10, 2019

2019年10月10日—雅娜·希斯科娃（YANA SHISHKOVA）在大特孔子学2019年10月10日—雅娜·希斯科娃（YANA SHISHKOVA）在大特孔子学
院举行“中国文化地理”的公开讲座院举行“中国文化地理”的公开讲座
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На 7 март деца от ДГ „Соня“ и ОУ „Дими-
тър Благоев” гостуваха в Институт „Конфуций” във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Те бяха посрещнати 
с интересна презентация, която им разказа някoи 
интересни поверия и легенди на Китай. Особено 
интересна за всички беше една от версиите за 
произхода на китайския зодиак, затова и с голям 
ентусиазъм децата се научиха как да определят 
зодиакалния знак според годината на раждане. 
След това китайски доброволци-преподаватели 
към ВТУ показаха на четвъртокласниците различ-
ни китайски занаяти и изкуства. Китайски възли, 
йероглифи, различни фигурки от червена хартия 
и много детски усмивки за кратко бяха изпълнили 
фоайето на Института. Денят завърши с красива 
торта, с която директорите на Института награди-
ха децата за доброто им представяне с китайските 
занаяти. 

On March 7, children from “Sonya” 
kindergarten and “Dimitar Blagoev” Middle School 
visited the Confucius Institute at UVT. The program 
started with an interesting presentation, which told 
the children some interesting beliefs and legends of 
China. Particularly interesting to everyone was one 
of the versions of the origin of the Chinese zodiac. 
With great enthusiasm the children learned how to 

determine the zodiac sign according to the year of 
birth. After that the Chinese volunteer teachers from 
CI at UVT showed various Chinese arts and crafts to 
the fourth-graders. Chinese characters, knots, various 
red paper figures, and many smiles briefly filled the 
Institute’s halls. The day ended with a beautiful 
tasty cake, which was a reward from the Institute’s 
directors for the children’s good performance with 
Chinese crafts.

 3月7日，来自”索尼娅”幼儿园和”迪米
塔尔•布拉戈耶夫”中学的孩子们参观了大特大
学孔子学院。活动以一些有趣的中国神话传说故
事开始，特别是中国生肖的起源，极受孩子们喜
欢，所以他们以极大的热情学会了如何根据出生
年份确定自己生肖。随后，来自大特孔院的汉语
教师志愿者们向四年级的学生展示了各种中国工
艺品，包括书法、中国结、各类剪纸作品，孔院
大厅充满了欢声笑语。活动结束时，孔院院长请
孩子们吃了一个美味的蛋糕，并表示这是对他们
今天出色表现的奖励。

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦАТА ОТ ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – 
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
WORKSHOP FOR THE CHILDREN OF „DIMITAR BLAGOEV“ 
SECONDARY SCHOOL IN VELIKO TARNOVO

УЪРКШОПИУЪРКШОПИ
WORKSHOPSWORKSHOPS
文化体验活动文化体验活动
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УЪРКШОПИУЪРКШОПИ
WORKSHOPSWORKSHOPS
文化体验活动文化体验活动

На 22 март 2019 г. в Първа частна матема-
тическа гимназия „Питагор“ в гр. София се проведе 
„Изложба и уъркшоп за традиционни китайски из-
куства“. Изложбата беше организирана съвместно 
с помощта на Институт „Конфуций“ във ВТУ.

На събитието присъстваха директорът на 
гимназията Марияна Влъчкова, китайските препо-
даватели-доброволци от ИК във ВТУ Шъ Йенбин, 
Сю Уей, Ху Мин и повече от 200  учители, ученици 
и родители.

Изложбата беше разделена в две катего-
рии: китайска традиционна калиграфия и китайска 

традиционно изрязване на хартия. Мероятиятието 
имаше за цел не само да покаже творбите и про-
цеса на създаване на двата вида китайски тради-
ционни изкуства, но беше обособена и специална 
зона, където участниците сами можеха да научат и 
да творят.

В продължение на пет часа повече от 50 
ученици и техните родители участваха в работил-
ницата и завършиха над 100 творби от изрязана 
хартия.

Зоната за калиграфия беше оживена през 
цялото време. Там на участниците се показваше не 

„ИЗЛОЖБА И УЪРКШОП ЗА ТРАДИЦИОННИ КИТАЙСКИ ИЗКУСТВА“ В 
ПЧМГ „ПИТАГОР“ – ГР. СОФИЯ

„CHINESE TRADITIONAL ART EXHIBITION AND WORKSHOP“ AT  
FIRST PRIVATE MATHEMATICS HIGH SCHOOL IN SOFIA
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само процеса на писане на различни стилове като 
„Кайшу“ и „Сяо Джуан“, но всеки участник имаше 
възможност да получи изписано на специална ка-
лиграфска хартия своето китайското име. По време 
на уъркшопа бяха написани над 500 китайски име-
на.

Тази изложба привлече голям брой и ши-
рок кръг от участници. Тя не само накара учени-
ците да усетят чара на традиционните китайски 
изкуства, но също така позволи на учителите и ро-
дителите да разберат по-добре Китай и китайската 
култура.

Оn March 22, 2019, the “Chinese Traditional 
Art Exhibition and Workshop” was held in First Private 
Mathematics High School in Sofia. The exhibition was 
jointly organized with the help of the CI at UVT.

The principal of the School Mariana Vlachkova, 
the Chinese volunteer-teachers from CI at UVT Shi 
Yanbin, Xu Wei, Hu Min, and more than 200 other 
teachers, students and parents participated in the 
activity.

The exhibition was divided into two categories: 
Chinese traditional calligraphy and Chinese 
traditional paper-cut. The activity aimed not only 
to show the works and the creating process of two 
kinds of Chinese traditional arts but also had set up a 
special area for participants to learn and experience 
the arts.

For five hours more than 50 students and their 
parents participated in the workshop and completed 
more than 100 paper-cut works.

The calligraphy area was bustling during the 
whole time. It not only showed to the participants 
the writing process of different styles such as ‘Kaishu’ 
and ‘Xiao Zhuan’ but each participant also had the 
chance to have their “Chinese name” written on the 
special calligraphy paper. More than 500 Chinese 
names were written on the spot.

This exhibition attracted a large number and 
wide range of participants. It not only made the 
students feel the charm of traditional Chinese art 

but also allowed the teachers and parents to have 
a better understanding of China and the Chinese 
culture.

 当地时间3月22日，保加利亚大特尔诺沃
大学孔子学院和索非亚第一私立数学高中联合举
办的“中国传统艺术展会”在索非亚第一私立数
学高中顺利举行。
 索非亚第一私立数学高中校长Marlana 
Vlachkova，大特尔诺沃大学孔子学院汉语教师
志愿者石言彬、许威、胡敏，以及索非亚第一私
立数学高中的200多名师生、家长参与了本次展
会。
 本次展会共分为中国传统书法和中国传统
剪纸两个展区，展会中不仅分别展示了两种中国
传统艺术的作品和创作过程，还特地设置了体验
区，供参与者进行学习和体验。
 剪纸展区共展示了六幅平面团花作品和一
副立体“春”字，在5个小时的活动过程中，共
有50多名学生与家长亲自参与，完成了100多幅
作品。
 书法展 区在整场展会中可谓是门庭若市，
不仅现场为大家展示了楷书、小篆等不同字体的
书写过程，还为每一位参与者现场起“中文名”
，并用中国传统书法写在宣纸上送给他们。参会
的200多名师生、家长纷纷得到了属于自己的“
中文名”，还不忘把这份福利带给家人，现场共
书写了500多份“中文名”作品。
本次展览吸引了众多的参观者。它不仅让学生感
受到了中国传统艺术的魅力，也让老师和家长对
中国和中国文化有了更好的了解。
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На 17 юни 2019 г. екипът на Институт 
„Конфуций“ отново гостува на децата от детски 
образователен център „ИнтелектИ“ във Велико 
Търново. За трета поредна година подготвяме за 
малките малчугани кратка презентация и рабо-
тилничка с традиционни занаяти с цел опознава-
не на китайския езика и култура. 

Тази година решихме да запознаем деца-
та с китайските йероглифи. Със забавна презента-
цията разказахме за произхода на йероглифите, 
за еволюцията им през вековете и за инструмен-
тите използвани в китайската писменост. След 
това, с помощта на китайските преподаватели-до-
броволци към Институт „Конфуций“ във ВТУ, де-
цата от образователния център се научиха сами 
да изписват калиграфски някои от най-основните 
черти и йероглифи, а като награда за положени-
те старание и внимание, всяко едно от тях получи 
името си написано на китайски език.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА В  ДОЦ „ИНТЕЛЕКТИ“ – ГР. В. ТЪРНОВО
WORKSHOP IN CHILDREN‘S EDUCATION CENTER “INTELEKTI”

在INTELEKTI儿童教育中心的文化体验活动在INTELEKTI儿童教育中心的文化体验活动

On June 17, 2019, the team of the Confucius 
Institute at UVT visited the children from “Intellecti” 
Children’s Educational Center in Veliko Turnovo. 
For the third year in a row, we prepared a short 
presentation and a workshop on traditional crafts 
for the children to learn more about the Chinese 
language and culture.

This year we decided to introduce the 
Chinese characters and writing. With an interesting 
presentation, we talked about the origins of the 
characters, their evolution over the centuries, and 
the tools used for writing. Then, with the help of 
the Chinese volunteers at the CI, the children at the 
educational center learned to write some of the 
most basic lines and characters on their own, and as 
a reward for their diligence and attention, each got 
their name written in Chinese.

 2019年6月17日，大特尔诺沃大学孔子学
院的团队探访了大特尔诺沃市的“Intellecti”
儿童教育中心的孩子们。这是我们第三年为孩子
们准备简短的演讲和传统工艺讲习班，以使孩子
们更多地了解中国语言和文化。
 今年，我们决定介绍汉字和书写。伴随着
有趣的演讲，我们讨论了汉字的起源，以及它们
在几个世纪中的演变和用于书写的工具。随后，
在大特尔诺沃大学孔子学院中国志愿者们的帮助
下，教育中心的孩子们学会了自己书写一些最基
本的笔画和汉字，作为对孩子们勤奋和专注的奖
励，我们赠予了他们每个人用中文写成的名字。
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Със съдействието на Институт “Конфуций” във 
Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, град Велико Търново продължава обучението 
по китайски език в пет учебни заведения в града, сред 
които една детска градина, две основни училища, един 
университет и в Институт „Конфуций“.

ОУ „Патриарх Евтимий” провежда свободно-
избираеми часове по китайски език в първи до трети 
клас. С подкрепата на директора на училището двама 
китайски доброволци преподават езика в първи и вто-
ри клас, а студентка-българистка от Китай преподава 
китайски език в трети клас. В същото време учителите 
и учениците от училището също активно участват в раз-
лични дейности, организирани от Института.

Часовете по китайски език в СУ „Вела Благо-
ева” са включени в учебната програма на училището 
като избираем курс. Освен това различните културни 
дейности на Институт „Конфуций“ също се радват на 
положително отношение сред учителите и учениците. В 
момента часовете в училището се водят от преподава-
тел-доброволец.

Великотърновският университет “Св. св. Кирил 
и Методий” отдава голямо значение на обучението по 
китайски език. През 2019 г. Институт „Конфуций“ избра 
двама китайски преподаватели доброволци, които за-
едно с местните преподаватели да водят часовете в уни-
верситета.

With the assistance of the Confucius Institute at St. Cyril 
and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, the city of 
Veliko Tarnovo opened five Chinese language teaching sites, 
including one kindergarten, two primary schools, a university, 
and a Confucius Institute.

“Patriarch Evtimii” Primary School has opened Chinese 
elective courses in the first to third grades.  With the support of 
the school principal, two Chinese volunteers teach Chinese in 
the first and second grades, and one Chinese student teaches 
Chinese in the third grade.  At the same time, teachers and 
students of the school also actively participated in various 
activities organized by the Confucius Institute.

The Chinese classes at “Vela Blagoeva” Elementary 
School were included in the school curriculum as an elective 
course. In addition, the various cultural activities of the 
Confucius Institute have also received positive responses from 
the teachers and students of this school.  Currently, there is 
one Chinese volunteer teacher at the school.

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 
attaches great importance to the cultivation of Chinese 
talents. In 2019, the Confucius Institute selected two Chinese 
teacher volunteers to undertake the Chinese teaching tasks in 
UVT together with the local teachers.

 在大特尔诺沃大学孔子学院的协助下，大
特尔诺沃市开设了五个中文教学点，包括一所幼儿
园，两所小学、一个大学以及孔子学院的课程。
 “Partriarh Evtimii“小学一到三年级都开
设了汉语选修课。在学校校长的支持下，两名中国
志愿者在一二年级教授汉语，一名中国留学生在三
年级教授汉语。同时，学校师生也积极参加孔子学
院举办的各种活动。
 “Vela Blagoeva”小学的汉语课是作为汉语
选修课被列入到学校课程。此外，孔子学院的各种
文化活动也得到了该校师生的积极响应。目前一名
汉语教师志愿者在该学校任教。
 大特大学高度重视汉语人才的培养，2019年
孔子学院选派了两名汉语教师志愿者和本土教师一
起承担大特大学四个年级的汉语教学任务。
 大特尔诺沃大学孔子学院的课程一直受到大
特尔诺沃市人民的青睐，就像所使用的教材《成功
之路》一样，在大特尔诺沃大学孔子学院学习汉语
的学习者一直在成功的路上进步着。
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Второто по големина средно училище в 
България СУ “Васил Левски” се намира в транс-
портния и културен център по река Дунав – гр. 
Русе. Обучението по чужд език е основна функ-
ция на училището и преподаването на китайски 
език се провежда вече от повече от десет години. 
През ноември 2014 г. с подкрепата на Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския университет, 
училището откри Класна стая „Конфуций“ с три 
самостоятелни учебни стаи и богатство от учеб-
ни материали по китайски език. През учебната 
2019-2020 г. в училището преподават две препо-
давателки-доброволки – Джу Чи и Лин Дандан. 
Трима местни и двама китайски учители форми-
рат преподавателския колегиум по китайски език. 
Обучението се провежда в задължителна (интен-
зивна) или свободноизбираема форма. Броят на 
учениците е близо 350 като обхваща всички нива 
на обучение в училището. Ентусиазмът на уче-
ниците за изучаване на китайски език е голям и 
много от учениците са преминали изпит за ниво 
по китайски език (HSK 2, HSK 3, HSK 4). Освен това, 
през изминалата учебна година двама ученици 
се представиха отлично на международния кон-
курс „Китайски езиков мост“, като се класираха на 
първо и второ място в България и имаха шанса да 
представят страната ни в Китай.

The second largest high school in Bulgaria 
“Vasil Levski” High School is located in the transport 
and cultural center along the Danube River – Ruse. 
Foreign language learning has been a core function 
of the school along with the teaching of Chinese, 
which has been in the curriculum for over ten years. 
In November 2014, with the help of the Confucius 
Institute at University of Veliko Turnovo, the school 
opened a Confucius Classroom with three separate 
classrooms and a variety of Chinese language teaching 
materials. During the 2019/2020 school year two 
volunteer teachers will teach at the school – Zhu Qi 
and Lin Dandan. Three local teachers and two Chinese 
volunteers form the Chinese language teaching team. 
The number of students is close to 350, covering all 

levels of school education. The enthusiasm of the 
students learning Chinese is high and many students 
have already passed the Chinese language level 
exam (HSK 2, HSK 3 and HSK 4). In addition, in the 
past academic year, two students excelled in the 
Chinese Bridge International competition, earning 
first and second place in Bulgaria and had the chance 
to represent their country in China.

 瓦希尔•列夫斯基高中坐落于多瑙河畔的
交通要塞——鲁塞，是保加利亚的第二大中学，
以外语教育为办学特色，汉语教学已长达十余
年。2014年11月，在大特尔诺沃大学孔子学院的
支持下，该学校开设了孔子课堂，拥有三间独立
的汉语教室和丰富的汉语教学资源。2019-2020学
年度，孔子学院选派了朱琪和林丹丹两位汉语教
师志愿者在该校任教。三位本土教师以及两位汉
语教师志愿者组成汉语教师团队，开设汉语选修
班和汉语综合班。学生人数近350名，覆盖学校所
有年级。学生汉语学习热情高涨，已有多名学生
通过汉语水平考试（HSK2级、HSK3级、HSK4级）
，此外两名学生在2019年汉语桥比赛中表现突
出，获得保加利亚赛区第一名和第二名的荣誉。

РУСЕ
 RUSE
鲁塞市鲁塞市
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През 2019 г. за 7 поредна година Институт 
„Конфуций“ във ВТУ и град Търговище си сътруд-
ничат в преподаването и разпространението на 
китайския език и култура. Със съвместните уси-
лия на двете страни беше създадена Класна стая 
„Конфуций“, която предоставя езикови курсове и  
за обществеността в ОУ „Христо Ботев“. През 2019 
г. китайски език се преподава в шест училища в 
града, а броят на обучаемите се увеличава с всяка 
година. В гимназията по икономика и в групите за 
възрастни се преподава в две различни нива на 
китайски език – за начинаещи и среднонапредна-
ли. Някои ученици вече успешно издържаха изпи-
та за ниво HSK 2, а някои ученици проявяват жела-
ние да пътуват до Китай, след като научат езика. 
Класната стая „Конфуций“ се превърна в прозорец 
за местните хора към Китай и мост за приятелския 
обмен между хората от двете страни.

In 2019, for the 7th consecutive year, the 
Confucius Institute at UVT and the city of Targovishte 
cooperate in the teaching and promotion of the 
Chinese language and culture. With the joint efforts 
of both parties, the Confucius Classroom was created, 
which provides language courses for the public at 

Hristo Botev Primary School. In 2019, six schools in 
Targovishte are having Chinese language classes, and 
the number of students is increasing every year. In 
the High School of Economics the language is taught 
at two different levels - beginner and intermediate. 
Some students have already passed the HSK 2 exam, 
and some students are eager to travel to China after 
learning the language. The Confucius Classroom 
became a window for the local people to learn about 
Chinese language and culture and became a bridge 
for friendly exchanges between people from China 
and Bulgaria.

 2019年是大特尔诺沃孔子学院和特尔戈什
维特市合作推进中文教学的第七年，在双方的
共同努力下，在“Hristo Botev”第一小学建立
起了面向社会人士授课的孔子课堂，2019年当地
已有六所学校展开了中文教学，汉语的学习者也
逐年增多。在经济高中和成人班，分别设有初级
和中级两个不同水平的汉语课，已有多人通过了
HSK二级考试，也有学生在学习汉语之后选择了
去中国旅行。这里的孔子课堂已然成为当地人了
解中国语言和文化的窗口，成为中保民间友好交
往的桥梁。

ТЪРГОВИЩЕТЪРГОВИЩЕ
TURGOVISHTETURGOVISHTE
特尔戈维什特市特尔戈维什特市
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The Confucius Institute of Veliko Tarnovo University 
continued cooperating with Shumen University this year. 
The two institutions have cooperated in the Chinese 
language teaching and Chinese culture communication 
for six years. In the past years, Chinese teaching and 
cultural activities courses have been promoted in Shumen, 
attracting people from different social classes and different 
ages to study Chinese at Shumen University. The current 
Chinese courses at Shumen University are divided according 
to the level and learning demands of students into different 
courses: for beginners, intermediate and advanced Chinese, 
Chinese for children, and Chinese cultural experience 
classes. Students can learn Chinese in the comprehensive 
Chinese classes or experience the marvelous traditional arts 
such as calligraphy, Beijing Opera, Paper-cutting and others 
in the Chinese culture classes.

 本年度大特尔诺沃大学孔子学院继续与舒
门大学开展合作，双方合作开展汉语教学与中国
文化传播的课程已经长达六年，六年以来汉语教
学与文化活动在舒门市不断推广，吸引了舒门市
不同社会阶层和不同年龄阶段的人们前往舒门大
学学习汉语。根据学生的汉语水平和学习需求，
目前舒门大学的汉语课程分为初级班、中级班、
高级班、儿童汉语课程班以及中国传统文化体验
课程班。学生既能在汉语综合课上学习汉语，也
能在中国文化课中体验书法、京剧、剪纸、八段
锦等传统艺术的奥妙。

Институт „Конфуций“ във Великотърнов-
ския университет продължава съвместното си 
сътрудничество с Шуменския университет и през 
тази година. Двете страни си партнират в препо-
даването на китайски език и популяризирането 
на китайската култура вече шест години. През 
последните години в Шумен са организирани ре-
дица курсове по китайски език и културни меро-
приятия, привличайки хора от различни социални 
слоеве и възрасти да започнат обучението си по 
китайски език в Шуменския университет. Kурсове-
те са разделени според нивото и изискванията на 
обучаемите се, като се провеждат часове за начи-
наещи, среднонапреднали и напреднали, часове 
по китайски език за деца и часове по традицион-
на китайска култура. В часовете по китайска култу-
ра курсистите могат да изберат да изучават прак-
тически китайски език, а също и да се запознаят 
и научат традиционни китайски изкуства като ка-
лиграфия, Пекинската опера, рязане на хартия и 
други.

ШУМЕН
 SHUMEN
 舒门市 舒门市

РАЗГРАД
 RAZGRAD

 拉兹格勒市 拉兹格勒市

За пета поредна година се провеждат ча-
сове по китайски език в Езикова гимназия „Екзарх 
Йосиф“ в гр. Разград. Много от учениците проявя-
ват голям интерес към китайския език и култура.

It’s been five years since “Ekzarch Yosif” 
Language School in Razgrad started Chinese classes 
in 2015. Many students in the school are interested 
in Chinese language and culture.
 
拉兹格勒市自2015年在Ekzarh Yosif Language 
School开设教学点以来，现在已经有了五任志愿
者。在这所外国语学校中，很多学生都对汉语产
生了浓厚的兴趣。
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Oт септември 2015 г. община Попово е 
партньор на Институт „Конфуций“ в разпростра-
нението на китайския език и култура. За измина-
лите четири години преподаването на китайски 
език в града постигна забележителен напредък. 
Китайският доброволец, който ще преподава в 
града през настоящата учебна година е г-ца Хъ 
Сюен. Тя преподава в 4 училища и 2 детски гради-
ни, а именно: Професионална гимназия по техни-
ка и лека промишленост, ОУ „Любен Каравелов”, 
ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, ОУ „Св. Климент 
Охридски“ и детски градини “Здравец” и “Лясто-
вичка”.

With the joint efforts of the Confucius Institute 
at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko 
Turnovo and Popovo Municipality, Popovo was 
a teaching site of the Confucius Institute at UVT 
since September 2015. In the four years since its 
establishment, the Chinese language teaching in the 
town has made remarkable progress. The Chinese 
volunteer currently undertaking the teaching in the 
town is Mrs. He Xuan. She teaches in 4 schools and 
2 kindergartens: the High School for Engineering and 
Light Industry, “Lyuben Karavelov” Primary School, 
„Nikola Yonkov Vaptsarov“ Primary School, “St. 
Kliment Ohridski” Primary School and “Zdravec” and 
“Lyastovichka” Kindergartens.

ПОПОВО
POPOVO
波波沃市波波沃市

ВАРНА
VARNA
瓦尔纳市瓦尔纳市

 
 
 

  在大特尔诺沃大学孔子学院以及瓦尔纳政
府的共同努力之下，瓦尔纳于2019年新开了6个
教学点，包括3所小学，2所中学，1所大学。
 在Dimcho Debelyanov School，学生年纪
集中在7、8岁，他们都对中国文化和汉语有着浓
厚的兴趣，进步很快。

Със съвместните усилия на Институт „Кон-
фуций“ във Великотърновския университет и Об-
щина Варна през 2019 г. се увеличиха учебните 
заведения в града, в които може да се изучава ки-
тайски език, като в момента те са шест и включват 
три основни училища, две средни училища и един 
университет.

В СУ „Димчо Дебелянов“ напринер, учени-
ците са от 2 и 3 клас и всички те проявяват огромен 
интерес към Китай и китайската култура и постигат 
бърз напредък.

With the joint efforts of the Confucius Institute 
in the University of Veliko Turnovo and Varna 
Municipality the teaching sites in the city in 2019 have 
been increased to six, including three elementary 
schools, two middle schools and one university.

In “Dimcho Debelyanoв” High School, the 
students are 7 or 8 years old. They all show a strong 
interest in China and the Chinese culture, and are 
making rapid progress.



От 2016 г. със съдействието на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ започна преподаване на ки-
тайски език в гр. Бургас. За учебната 2019/2020 г. 
преподавателят-доброволец, който беше изпра-
тен е Ян Данчън. В три средни училища в града се 
провеждат по 8 учебни часа на седмица, а заняти-
ята за възрастни в Бизнес инкубатора продължа-
ват и през тази година.

Нивото на преподаване е за начинаещи и 
за напреднали, като повечето часове са свобод-
ноизбираеми. Желанието на обучаемите се за 
прокриване на ниво по китайски HSK расте с вся-
ка изминала година, а освен интереса им към ки-
тайския език, много от учениците проявяват жела-
ние и за кандидатстване в китайски университети.

Since 2016, with the assistance of the Confucius 
Institute at UVT there is Chinese language and culture 
teaching in the city of Burgas. For the 2019/2020 
academic year, the volunteer teacher who was sent 
to teach in the city is Yang Danchen. A total of 8 
school hours per week are held at three High Schools 
in the city, while the classes for adults at the Business 
Incubator also continue in this year.

The local Chinese language courses are held 
mostly at the primary and intermediate level, and 
most of them are elective courses. Students’ demand 
for HSK exams is constantly expanding and rising. In 
addition to their interests, a considerable number of 
students’ Chinese learning is aimed at applying for 
Chinese universities.

 布尔加斯市的汉语教学自2016年始，至今
已初成规模。2019年布尔加斯市的教学工作由志
愿者杨丹宸负责，三所中、小学开设了每周共计
8课时的汉语课堂。此外，在Businiess Incuba-
tor针对成年人需求开设汉语课程也在继续。
 当地所开设的汉语课程以初级水平（零起
点）、中级水平班居多，且多为兴趣班。学生对
HSK考试的需求在不断扩大和上升，除兴趣外，
也有相当一部分学生的汉语学习以申请中国高校
为目标。
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 在大特尔诺沃大学孔子学院与波波沃市
政府的共同努力下，波波沃于2015年9月成为大
特尔诺沃大学孔子学院的新增教学点，成立四
年来，汉语教学取得了显著进步，并且近几年都
会在市文化中心举办“中国年”文化活动，受
到当地教师、学生的喜爱。教学点目前由汉语
教师志愿者何璇承担教学工作。汉语教学对象
来自4所学校和2所幼儿园： 工程和轻工业职业
高中，“Lyuben Karavelov” 中学, “Niko-
la Yonkov Vapcarov” 中学， “St. Kliment 
Ohridski” 小学以及“Zdravec“和“Lyas-
tovichka”幼儿园。

БУРГАСБУРГАС
 BURGAS BURGAS

 布尔加斯市 布尔加斯市



СЛИВЕНСЛИВЕН
SLIVENSLIVEN
斯利文斯利文

През 2019 г. за четвърта година Институт 
„Конфуций“ във ВТУ изпраща преподавател-добро-
волец по китайски език в гр. Сливен. Обучението по 
езика в града се осъществява в Гимназията с препо-
даване на западни езици „Захари Стоянов“, Профи-
лирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ 
и група за граждани. В момента китайският език се 
радва на силен интерес в Сливен, но часовете са 
свободноизбираеми. Шъ Сандзюен – преподава-
телка-доброволка от ИК във ВТУ ще работи в Сливен 
през настоящата учебна година.

2019 for the fourth year the CI at UVT sends 
a Chinese language volunteer teacher in Sliven. 
Sliven’s Chinese language teaching is mainly aimed 
at „Zahari Stoyanov“ Foreign Language High School, 
„Damyan Damyanov“ High School and other people 
interested in Chinese. At present, learning Chinese is 
still an interesting subject in Sliven, the classes are not 
mandatory. However, with the continuous development 

През 2019 г., за трета поредна година, 
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в гр. 
Свищов продължава да предлага обучение по 
китайски език и култура. Часовете са отворени за 
ученици, студенти, докторанти и граждани, като 
са разелени в курсове за начинаещи и напредна-
ли. Ю Фаню е китайският преподавател-доброво-
лец, избрана да преподава в Свищов през тази 
година.

In 2019 for the third year the “D.A. Tsenov” 
Academy of Economics in Svishtov continues to offer 
Chinese language and culture teaching. The classes 
are open to undergraduate, postgraduate, doctoral 
students and other citizens in beginner, elementary and 
intermediate Chinese courses. Yu Fanyu is the Chinese 
volunteer-teacher selected this year to teach in Svishtov.

of Chinese language teaching in the town, more and 
more people begin to have a strong interest in Chinese 
language and Chinese culture. Shi Sanjuan, a volunteer 
Chinese teacher from CI at UVT will be working in Sliven 
for the current academic year.

 2019年是汉语教师志愿者在斯利文的第四
年，斯利文的汉语教学主要面向语言学校、第二
人文中学以及对汉语感兴趣的社会人士。目前汉
语学习在斯利文仍属于兴趣课，学生可以自主选
择是否要学习汉语。但是，随着汉语教学在斯利
文的不断开展，越来越多的人开始对汉语和中国
文化产生浓厚的兴趣。本年度在斯利文市人文中
学和语言中学工作的是汉语教师志愿者施三娟。
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СВИЩОВСВИЩОВ
SVISHTOVSVISHTOV
斯维什托夫斯维什托夫  2019年是斯维什托夫经济科学院开设汉语

课程的第三年。该校面向在校本科生、研究生、
博士生以及其他所有市民招生。现开设了零起
点、初级和中级汉语教学课程。本年度选派的汉
语教师志愿者喻璠玙在斯维什托夫担任教学工
作。



С подкрепата на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ, през 2019 г. за втора година се провеж-
дат часове по китайски език в Първа частна мате-
матическа гимназия и Частното основно училище 
„Питагор“ в гр. София. Над 50 ученици от втори до 
девети клас са се записали в часовете по китайски 
език. Шъ Йенбин – китайски преподавател-добро-
волец от ИК във ВТУ е учител през изминалата и 
настоящата учебни години.

With the support of the Confucius Institute in 
UVT, in 2019 for the second year Sofia’s First Private 
Mathematics High School and Private Primary school 

“Pythagoras” have Chinese language courses. More 
than 50 students from second to ninth grade have 
enrolled in the Chinese language courses. For the two 
years Shi Yanbin, a Chinese volunteer teacher from CI 
at UVT, serves as the Chinese teacher at the school.

 在大特尔诺沃大学孔子学院的支持
下，2019年已经是索非亚第一私立数学高中和私
立小学“毕达哥拉斯”开设汉语课程的第二年
了。从二年级到九年级共有50多名学生报名参加
了汉语课程。来自中国的汉语教师志愿者石言彬
担任该教学点的汉语老师。

СОФИЯСОФИЯ
 SOFIA SOFIA

索非亚市索非亚市

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2019

75



Град Челопеч е спокойно и енергично 
място. Местните жители са топли и дружелюбни, 
а градската управа цени образованието. За втора 
поредна година продължава сътрудничеството 
между Институт „Конфуций“ във Великотърнов-
ския университет и Община Челопеч. Тази година 
часовете по китайски за възрастни продължават 
по график, а също така бяха откирити и две нови 
групи за начинаещи и напреднали. Курсовете по 

От септември 2018 г. с подкрепата на Ин-
ститут „Конфуций“ във ВТУ, в СОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в гр. Сливница започна обучение по 
китайски език. Децата от 4 до 9 клас в училището 
могат да избират предмета като свободноизбира-
ем курс. Китайският преподавател-доброволец, 

китайски език за ученици обхващат от първи до 
седми клас, като имат за цел да развият интереса 
на учениците към ученето на езика. Ли Юнхан е 
китайският преподавател-доброволец, избрана 
да работи в град Челопеч през тази учебна годи-
на.

The town of Chelopech is a peaceful and 
energetic place; the locals are warm and friendly, 
and the city government values education. This 
year is the second year of the cooperation between 
the Confucius Institute at the University of Veliko 
Tarnovo and the Municipality of Chelopech. This year 
the Chinese classes for adults continue as scheduled 
and also two beginning and intermediate level 
groups have started. The Chinese language courses 
for students cover first to seventh grades, which aim 
to cultivate students’ interest in Chinese learning. Li 
Yonghan is the Chinese volunteer-teacher who works 
in the town of Chelopech this year.

 切洛佩奇市是一个美好同时充满活力的地
方，当地人热情友好，市政府重视教育。今年是
大特尔诺沃大学孔子学院与切洛佩奇市政府合作
的第二年，当地成人汉语班如期开展，分为零基
础和初级两组。本年度面向学生的汉语课覆盖了
从一到七年级，以培养学生汉语学习兴趣为主。
本年度在切洛佩奇市教学点工作的中国志愿者教
师是李咏涵。

ЧЕЛОПЕЧ
CHELOPECH
切洛佩奇切洛佩奇

СЛИВНИЦА
SLIVNITSA
斯利夫尼察斯利夫尼察
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който води часовете по китайски език в града 
през тази учебна година е г-ца Гъ Лидзяо.

With the support of the Confucius Institute at 
the University of Veliko Turnovo, a new teaching site 
has been set up in Slivnitsa since September 2018 at 



the „St. Cyril and St. Methodius“ Secondary school. 
Kids from grades 4 to 9 at the school can choose to 
learn Chinese language and culture as an optional 
course. The Chinese volunteer taking the position of 
a Chinese teacher in the town is Ms. Ge Lijiao.

 在当地政府的支持下，大特尔诺沃大学自
2018年9月开始在斯利夫尼察设立教学点，主要
与 „St. CYRIL AND St. METHODIUS“小学展开
合作，面向4~9年级开设汉语课程，是学生选修
的汉语兴趣课。学生们不仅可以进行汉语语言学
习，同时可以了解当代中国和中国文化。汉语老
师是来自中国的汉语教师志愿者葛利娇。

През учебната 2019/20 г. СУ „Екзарх Ан-
тим I“ в гр. Казанлък за първи път започна пре-
подаване по китайски език със съдействието на 
Община Казанлък и Институт „Конфуций“ във Ве-
ликотърновския университет. Учениците от първи 
до дванадесети клас имат възможност да се за-
пишат и да изучават езика. Г-ца Пан Сиси е пре-
подавателят-доброволец, изпратен от ИК, за да 
преподава в училището през тази учебна година. 

With the assistance of the Kazanlak Municipality 
and the Confucius Institute at Veliko Turnovo 
University, for the first time during the 2019/20 
academic year “Exarch Antim I” High School in 
Kazanlak started teaching Chinese language classes. 
1st to 12th grade students can enroll and learn the 
language and culture of this country. Ms. Pan Xixi is 
the volunteer teacher sent by the CI at UVT to teach 
at the school this year.

 2019年秋，在卡赞勒克市政府和大特尔
诺沃大学孔子学院的共同推动下，卡勒克市 
EKZARH ANTIM I中学首次开设了汉语课程。目前
该校汉语课面向1到12年级开设，来自中国的志
愿者潘锡锡担任该校汉语教学工作。
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В края на септември 2019 г. директорът на 
Институт „Конфуций“ – доц. д-р Искра Мандова взе 
участие в европейската конференция на Институти-
те, която се проведе в Единбургския университет, 
Шотландия и бе председател на секцията „Марке-
тинг, комуникации и връзки с обществеността“. Лич-
но кметът на Единбург откри конференцията и даде 
вечеря за участниците в кметството на града.

In the end of September, 2019 the director 
of CI at UVT – Assoc. prof. Iskra Mandova took part 
in the Joint Conference of the European Confucius 
Institutes in University of Edinburgh, Scotland and was 
chair of the section “Marketing, Communications, 

and Engagement with Communities”. The Mayor of 
Edinburgh opened the conference personally and 
gave dinner to participants in the City Hall.

2019年9月欧洲孔子学院联席会议在爱丁堡召
开。保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院保方院长
伊丝克拉•曼多娃受邀请出席了本届会议并担任
营销、传播和公共关系组主席。爱丁堡市市长亲
自宣布会议开幕。

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ КОНФУЦИЙ В ЕВРОПА – ЕДИНБ-
УРГ, СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
JOINT CONFERENCE OF CONFUCIUS INSTITUTES IN EUROPE – 
EDINBURGH, 2019
2019欧洲孔子学院联席会议2019欧洲孔子学院联席会议

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИУЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
PARTICIPATION IN CONFERENCESPARTICIPATION IN CONFERENCES
出席会议出席会议
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XIII СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ КОНФУЦИЙ
ГР. ЧЪНДУ – ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

13TH GLOBAL CONFUCIUS INSTITUTE CONFERENCE IN CHENGDU  2018
大特尔诺沃大学孔子学院出席第十三届全球孔子学院大会大特尔诺沃大学孔子学院出席第十三届全球孔子学院大会

В началото на декември 2018 г. в гр. Чън-
ду, Китай се проведе ежегодната световна конфе-
ренция на Институтите „Конфуций“, организирана 
от Централата на Институт „Конфуций“/Ханбан. 
Повече от 2 000 представители, сред които рек-
тори на университети, дипломати и директори на 
институтите „Конфуций“ от над 140 държави, при-
състваха на конференцията.

От ВТУ участие в конференцията взеха 

зам.-ректорът по международната дейност на ВТУ 
– доц. д-р Димитър Димитров, директорите на 
търновския ИК – доц. д-р Искра Мандова и проф. 
Дун Юенцин, както 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 картини и дизайни 
на проф. Пламен Легкоступ.

По време на световната конференция в 
Чънду се проведе и среща на Управителния съвет 
на ИК с представителите на партньорския на ВТУ 
университет в Китай: зам.-ректора на Китайския 
университет по геонауки в гр. Ухан – проф. Лай 
Сюлун, новият директор на ИК във ВТУ – проф. 
Дун Юенсин, както и с Директора и зам.-директо-
ра на Офиса „Конфуций“ – проф. Джан Лидзюн и 
Джън Шъмън.

The 13th Global Confucius Institute Conference 
was held in Chengdu, Sichuan Province in the 
beginning of December, 2018. 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 Directors 
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of CI – Assoc. prof. Iskra Mandova and prof. Dong 
Yuanxing, 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 and designs of prof. Plamen Legkostup. 

During the Global Conference in Chengdu, a 
meeting of the Board of advisors of CI at UVT was also 
held with representatives of the partner University in 
China: the Deputy Rector of the Chinese University 
of Geosciences in Wuhan – Prof. Lai Xulong, the new 
Chinese director of CI at UVT – prof. Dong Yuanxing, 
as well as the Director and Deputy Director of the 
Confucius Institute Office there – Prof. Zhang Lijun 
and Zheng Shimeng.

 2018年12月初，第十三届全球孔子学院大
会在成都召开。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、大特大学孔子学院院
长伊丝克拉·曼多娃副教授和董元兴教授也受邀
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。
 大会期间，大特大学孔子学院理事委员会
还与孔子学院中方合作院校的代表举行了一次
会议。代表团包括由地大（武汉）副校长赖旭龙
教授、大特大学孔子学院的新中方院长董元兴教
授、孔子学院办公室副主任张立军教授和郑适萌
老师。
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ЛЕКЦИИ НА ДОЦ. Д-Р ИСКРА МАНДОВА В УНИВЕРСИТЕТА ПО 
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И ИКОНОМИКА, ПЕКИН.

LECTURES OF ASSOC. PROF. ISKRA MANDOVA IN THE UNIVERSITY 
OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS – BEIJING

伊丝克拉·曼多娃副教授在北京对外经济贸易大学讲座伊丝克拉·曼多娃副教授在北京对外经济贸易大学讲座

През м. Юли 2019 г. директорът на Инсти-
тут „Конфуций“ във ВТУ доц. д-р Искра Мандова 
бе поканена да изнесе лекционен курс с хорари-
ум от 32 учебни часа в Университетапо междуна-
роден бизнес и икономика в Пекин. 

In July 2019, the director of the Confucius 
Institute at UVT assoc. prof. Iskra Mandova was 
invited to deliver a lecture course of 32 class hours 
at the University of International Business and 
Economics in Beijing.

 2019年7月，大特大学孔子学院院长Iskra 
Mandova副教授应邀在北京对外经济贸易大学授
课，授课时间32学时。
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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中保媒体看大特大学孔子学院

1. Институт „Конфуций“ запали хиляди по китайския. Китаистите от болярския град работят с над 
40 образователни институции в 15 селища у нас

https://trud.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-

2. Институт „Конфуций“ в Търново обяви IX Национален конкурс „България и Китай – древни и 
уникални цивилизации“

https://trud.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-

3. Китайската нова година бе отбелязана в Канев център
https://rousse.info/%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-

4. Първи фестивал на китайската култура започва в града
https://glas.bg /ot-poslednite-minuti/vel iko-tarnovo-parvi-festival-kitaiskata-kultura-

zapochva-387691/

5. Фестивал на китайската култура започва във Велико Търново
https://novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/539871

6. Седем години от откриването на Институт „Конфуций“ в града ще бъдат отбелязани през месец 
октомври
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http://m.focus-news.net/?action=news&id=2663091

7. Първи фестивал на китайската култура започва във Велико Търново
https://www.borbabg.com/2019/05/28/prvi-festival-na-kitayskata-kultura-zapochva-vv-veliko-trnovo/

8. Фестивал на китайската култура започва във Велико Търново
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2018280

9. Фестивал на китайската култура във Велико Търново
http://bnr.bg/hristobotev/post/101122358

10. Концерт за китайската нова година в читалището
https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D

0%B5/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-

11. Отбелязването на китайската нова година в Бургас продължава с детската изложба „Мечти за 
Европа и Китай“

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37291

12. Малчуганите от детска градина „Соня“ посрещнаха Китайската нова година
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/maltchuganite-ot-detska-gradina-vsonyav-posreshtnaha-

kitayskata-nova-godina.html

13. Областният управител бе гост на концерта по случай Китайската Нова година
http://www.tg.government.bg/news.php?item.817.1

14. Ученици от ОУ “Св. Патриарх Евтимий” участваха в празник посветен на Китайската Нова го-
дина

https://www.borbabg.com/2019/02/27/uchenitsi-ot-ou-sv-patriarh-evtimiy-uchastvaha-v-praznik-
posveten-na-kitayskata-nova-godina/

15. Пъстра палитра от събития за Китайската Нова Година
https://www.gotoburgas.com/bg/news/view/3/2808

16. Фестивал на китайската култура ще радва жители и гости на В.Търново
http://ekcarevec.com/view.php?id=7532

17. ВТУ и Институт „Конфуций“ са домакини на Международното състезание за владеене на ки-
тайски език

https://trud.bg/%D0%B2%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%
B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-
%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD/

18. Първо, второ и трето място за СУ „В. Левски“ – Русе от международното състезание „китайски 
езиков мост“

h t t p s : / / r o u s s e . i n f o / % D 0 % B F % D 1 % 8 A % D 1 % 8 0 % D 0 % B 2 % D 0 % B E -
%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE-
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%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83-%D0%B2-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA/

19. Гледаме китайски филми за посрещането на годината на Земния Глиган
http://bnr.bg/burgas/post/101077498/gledame-kitaiski-filmi-za-posreshtaneto-na-godinata-na-

zemnia-gligan?fbclid=IwAR0b8NkjAKQ70hZCFNXhQSwKDEfOxS2Ed-WAz2ZD2jKOeAnggeYYXaAjKxk

20. БУРГАС ОТБЕЛЯЗВА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА С ПОРЕДИЦА ОТ СЪБИТИЯ
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37219?fbclid=IwAR0MTLyaY-eXSASKipO5Y6TAPLML-

1kyzyprEORnMFND9ZZNKAYFfj7qL2A

21. СУ„Васил Левски” кани на празник, посветен на Китайската нова година
https://dariknews.bg/regioni/ruse/suvasil-levski-kani-na-praznik-posveten-na-kitajskata-nova-

godina-2144240

22. Художникът, нарисувал портрета на Мао Дзедун върху китайския юан, никога не го е виждал 
на живо

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2019793

23. „Как баща ми нарисува Мао, без да го е срещал”
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B0-

% D 0 % B C % D 0 % B 8 - % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 3 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 -
%D0%BC%D0%B0%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D0%B5-
%D1%81%D1%80/

24. Творби на портретиста на Мао Дзъдун ще бъдат представени в рамките на първия фестивал 
на китайската култура във Велико Търново

http://focus-radio.net/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BE-%D0%B4%D0%B7%D1%8A%D0%B4%D1%83%D0%BD-
%D1%89%D0%B5/

25. За пръв път във Велико Търново се провежда Фестивал на китайската култура
https://regnews.net/news/15589667105778/za-prav-pat-vav-veliko-tarnovo-se-provezhda-festival-

na-kitayskata-kultura
26. Уникален за България Фестивал на китайската култура се провежда във Велико Търново
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/unikalen-za-balgariya-festival-na-kitayskata-kultura-se-

provezhda-vav-veliko-tarnovo.html

27. Бойни изкуства, вкусна храна, концерти и изложби представя китайски фестивал във Велико 
Търново

https://oblastvt.com/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%8
3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-

28. 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-
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metodiyquot-165

29. Редят 60 оригинални творби на фестивала на китайската култура в Търново
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2019/05/27/534327-redyat_60_originalni_tvorbi_na_festivala_

na_kitayskata_kultura_v_turnovo
30. Искра Мандова, директор: Освен образователната си дейност институт „Конфуций“ органи-

зира и много инициативи, които целят популяризирането на китайската култура у нас
https://glas.bg/ot-poslednite-minuti/iskra-mandova-direktor-osven-obrazovatelnata-si-

deinost-319066/

31. Bulgaria‘s medieval capital hosts Chinese Culture Festival
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/27/c_138094694.htm

32. Bulgaria‘s Medieval Capital Hosts Chinese Culture Festival
https://www.novinite.com/articles/197404/Bulgaria%27s+Medieval+Capital+Hosts+Chinese+Culture

+Festival

33. Bulgaria‘s medieval capital hosts Chinese Culture Festival
http://www.china.org.cn/arts/2019-05/28/content_74829778.htm

34. 大特尔诺沃大学孔子学院举办中国文化展-地大之声
http://voice.cug.edu.cn/info/1002/14392.htm

35. 大特尔诺沃大学孔子学院举办庆祝中保建交70周年歌舞晚会
http://voice.cug.edu.cn/info/1032/14367.htm

36. 保加利亚汉学家：想念中国的外卖APP
http://www.cfdfiji.com/news/kh/20190916/53623.html

37. 保加利亚举办中保建交70周年文艺演出
http://www.xinhuanet.com/2019-05/30/c_1124562263.htm

38. 保加利亚举办中保建交70周年文艺演出
http://culture.gmw.cn/2019-05/31/content_32881321.htm

39. 中国书法国际传播研究院代表访问保加利亚
http://news.blcu.edu.cn/info/1011/17110.htm

40. 明确表明中国文化和科学远远超玛雅之星 越了纸、指南针、火药、印刷术四大发明
http://www.bjcic.com/news/13171.html

41. 北语大学代表团访问瓦西尔·列夫斯基中学孔子课堂
http://voice.cug.edu.cn/info/1002/14391.htm

42. 助力“16+1”人文交流共谱中保友谊新篇章---北京语言大学代表团出席中保建交70周年
系列活动

http://news.blcu.edu.cn/info/1011/16999.htm
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43. 东传西渐，文明互鉴----中保建交70周年艺术展
http://news.blcu.edu.cn/info/1011/17121.htm

44. 庆祝中保建交70周年中国书画展开幕
https://m.cicic.org.cn/article?articleId=525716

45. 2019年“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛保加利亚赛区落幕
http://bridge.chinese.cn/c18/opr/195/195_6440_1.html

46. 保加利亚艺术家：中国文化滋养了我的想象力
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1644971234664915886&wfr=spider&for=pc

47. 礼赞70年 | 保加利亚艺术家普拉门：孔子学院在中保人文交流中起到了多重作用
https://new.qq.com/omn/20191003/20191003A04ZY100

48. 大特尔诺沃大学孔子学院举办成立七周年庆典
http://www.hanban.org/article/2019-10/24/content_790235.htm

49. 紫禁城室内乐团访问保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院
http://www.hanban.org/article/2019-10/21/content_789472.htm

50. 大特尔诺沃大学孔子学院参加“甜蜜瓦尔纳”文化节
http://www.hanban.org/article/2019-06/11/content_777326.htm

51. 大特尔诺沃大学孔子学院参加卡赞勒克玫瑰节盛装游行
http://www.hanban.org/article/2019-06/18/content_777527.htm

52. 大特尔诺沃大学孔子学院举办庆祝中保建交70周年户外中国文化展
http://www.hanban.org/article/2019-06/13/content_776797.htm

53. 保加利亚大特大学孔子学院举办2019年度第二场汉语水平考试
http://www.hanban.org/article/2019-05/20/content_774369.htm

54. 孔子学院总部高级顾问普拉门·列格科斯图普新书发布会在特尔戈维什特市举行
http://www.hanban.org/article/2019-05/18/content_773908.htm
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