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

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

новския университет (ВТУ) е открит на 10 октом-
ври 2012 година. Партньор за създаването му от 
китайска страна е Китайският университет по гео-
науки (Ухан). С подкрепата на Централата на Хан-
бан / Институт „Конфуций“, под ръководството на 
Управителния съвет (УС) и чрез общите усилия на 
екипа на ИК, през 2019 г. и през 2020 г. в условия-
та на пандемия от КОВИД-19, бяха постигнати за-
видни резултати: запазване броя на обучаемите, 
организирани бяха голяма част от престижните 
мероприятия на Института. 

През учебната 2019/2020 година часове по 
китайски език и култура бяха водени в близо 50 
учебни заведения в 14 града в България, а имен-
но: Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Ва-
рна, Бургас, Сливен, Казанлък, Разград, Попово, 
Свищов, Челопеч, София и Сливница. Предвид 
липсата на преподаватели и обявеното извън-
редно положение заради кризата с КОВИД-19, от 
учебната 2020/2021 часове по езика не се водят в 
градовете Свищов, Сливница и Разград. 

През отчетния период бяха открити курсове 
и групи по различните нива, които да отговорят на 
индивидуалните нужди и търсене на обучаемите: 
китайски език за начинаещи и среднонапредна-
ли, за деца, по бойни изкуства (Тай Чи, Цигун), 
подготвителни курсове за HSK и HSKK и др. Бро-
ят на учащите е средно около 1500 регистрирани. 
Общо 3 пъти бяха проведени изпитите HSK и HSKK, 
като през м. юни 2020 г. бе проведен и първият 
онлайн изпит – успеваемостта на явилите се беле-
жи ръст всяка година. 

През 2019/2020 г. ИК във ВТУ организира мно-
жество културни събития в цялата страна като меж-
дународен ден на Институт „Конфуций“, уъркшопи, 
свързани с китайската култура, изложби, предста-
вления, концерти и др. Част от тези събития бяха: 
ежегодните конкурси „Пей с мен на китайски език“ 
и „България и Китай – древни и уникални цивили-
зации“, Китайска нова година в Гранд Мол – Варна, 
Тържествен концерт по случай китайската нова го-
дина в гр. Русе – Канеф Център и др. 

ВЪВЕДЕНИЕ / PROFILE /  
大特大学孔子学院简介    

На 9-10 октомври 2020 г. в ИК във ВТУ се 
проведе VII Международна научна конференция 
на тема: „Дипломатически, икономически и кул-
турни отношения между Китай и страните от Цен-
трална и Източна Европа“. Целта на научния фо-
рум е да се насърчи развитието на политическите, 
икономическите и културните отношения между 
Китай и страните от ЦИЕ в рамките на Инициатива-
та „Един пояс, един път“ и Формата за регионално 
сътрудничество „17+1“, за да се проучи настоящо-
то състояние и перспективите на двустранните от-
ношения в различни области, както и засилване 
на академичния обмен. Близо 80 учени, експерти 
и гости от български и китайски университети и 
други образователни институции присъстваха на 
конференцията, която се проведе присъствено. 

Разнообразните дейности и постиженията 
на ИК привлякоха вниманието на китайската но-
винарска агенция Синхуа, в.„Китай Днес“, БНТ, 
БНР, както и други местни и чуждестранни медии. 
Над 100 репортажа и статии на китайски, англий-
ски и български могат да бъдат намерени онлайн 
и офлайн.

Обновеният триезичен сайт на Институт 
„Конфуций“ във Великотърновския универси-
тет е достъпен на адрес: www.confuciusinstitute-
velikoturnovo.bg 

Част II Формулиране на правила и меха-
низми за сътрудничество между китайските и 
местните партньори

Заседанията на УС на Института се провеж-
дат поне веднъж годишно в България или в Китай. 
През последните години тази среща често се про-
веждаше по време на Световната  конференция 
на институтите „Конфуций“, на която се вземат 
решения по важни въпроси, свързани с дейност-
та в ИК. През изминалата година заседанието на 
УС се проведе онлайн, а поради пенсиониране 
на трима от членовете, бяха избрани нови. При 
ежедневната работна комуникация, екипът на 
ИК, заедно с членовете на Управителния съвет, 
използват имейл и социални мрежи като WeChat, 
Facebook, QQ и др. за обмен на документи, пуб-
ликуване на известия за различни дейности, спо-
деляне на снимки от текущи събития и медийно 
отразяване.
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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 екип на ИК, в съответствие с Правилника на 
ВТУ и българското законодателство. При започва-
не на работа в ИК във ВТУ всеки служител и препо-
давател се запознава внимателно с тези правила 
и разпоредби, и подписва декларация за съгла-
сие. Тъй като Институтът е част от структурата на 
Великотърновския университет, финансовите въ-
проси се отнасят до съответните отговорни лица 
във ВТУ, а документацията се събира и отчита в 
съответствие с правилата на Университета.

През 8-те години от съществуването си, ИК 
във ВТУ поддържа постоянни контакти със звена-
та както във ВТУ, така и в Китайския университет 
по геонауки. ИК във ВТУ се вписва добре в българ-
ската 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 младежки центрове в различни градове. 

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

За да отговори на индивидуалните нужди 
на различните групи обучаеми, преподаватели-
те от ИК използват съвременни учебни пособия 
като „Happy Chinese“, „The Road to Success“, „HSK 
Standard Course“ и др. Библиотечният фонд на Ин-
ститута се актуализира всяка година с най-нови-
те учебни заглавия в Китай, както и с преводна и 
учебна литература на български език. 

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, а колективният том 

вече е включен в Националния референтен спи-
сък и е рефериран и индексиран в CEEOL, ROAD 
и др. бази данни. През 2020 г. ИК във ВТУ издаде 
шестият си брой, а седмият е в процес на съста-
вяне.

През лятото на 2019 г. доц. д-р Искра Ман-
дова, директор на ИК от българска страна, заед-
но със своя изследователски екип завърши меж-
дународния 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, а програмите са в 
процес на публикуване. Още един международен 
изследователски проект „Политика на чуждоези-
ковото обучение и преподаване на китайски език 
в България“, на който доц. Мандова е ръководи-
тел, е в процес на публикуване.

Confucius Institute at University of Veliko 
Turnovo, Bulgaria

Part I  General Information 
The Confucius Institute (CI) at University of 

Veliko Turnovo (UVT) was established on October 
10th, 2012. Chinese partner is China University of 
Geosciences (Wuhan) (hereinafter “CUG”). Under 
the guidance of the Confucius Institute/ Hanban 
Headquarters, and with the supervision of the Board 
of Advisors of CI at UVT (hereinafter “BOA”), and 
through the joint efforts of the CI staff in 2019 and 
2020 in the conditions of a pandemic of COVID-19, 
we made remarkable achievements: maintaining the 
number of students, a large part of the prestigious 
events of the Institute were held.

During 2019/2020 academic year, Chinese 
language and culture classes were held in 50 
educational organizations in 14 cities in Bulgaria, 
namely: Veliko Tarnovo, Ruse, Targovishte, Shumen, 
Varna, Burgas, Sliven, Kazanlak, Razgrad, Popovo, 
Svishtov, Chelopech, Sofia and Slivnitsa. Due to 
the lack of teachers and the declaration of state 
emergency resulted from the crisis with COVID-19, 
since September 2020 language classes were stopped 
in the cities of Svishtov, Slivnitsa and Razgrad.

During the reported period, courses and groups 
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at different levels were opened to meet the individual 
needs and demands of the learners: Chinese for 
beginners and intermediates, for children, martial 
arts courses (Tai Qi, Qigong), preparatory courses 
for HSK and HSKK and etc. The number of registered 
students is about 1500 on average. A total of 3 HSK 
and HSKK exams were held, including the first online 
exam in 2020 – the pass rate of those who attended 
increasing every year.

In 2019/2020, the CI at VTU organized many 
cultural events throughout the country, such as 
the International Day of the Confucius Institute, 
workshops related to Chinese culture, exhibitions, 
performances, concerts, etc. Some of these events 
were: the annual contests “Sing with me in Chinese” 
and “Bulgaria and China – ancient and unique 
civilizations”, Chinese New Year in Grand Mall – 
Varna, Chinese New Year Gala concert in Kaneff 
Center – Ruse, etc.

In October 2020, “The 7th 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 the conference is to promote 
the development of political, economic and cultural 
relations between China and CEE countries under 
the “Belt and Road” Initiative and “17+1” regional 
cooperation framework, 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 80 government and university leaders 
and scholars from Chinese and Bulgarian universities 
(University of Veliko Tarnovo, Sofia University, South-
West University, Bulgarian Academy of Sciences, 
University of National and World Economy, etc.) 
attended the conference.

The various activities and achievements of the 
CI attracted the attention of Xinhua Chinese News 
Agency, China Today Newspapar, Bulgarian National 
TV, Bulgarian National Radio, as well as other local 
and foreign media. Over 100 reports and articles in 
Chinese, English and Bulgarian can be found online 
and offline.

The updated trilingual website of the Confucius 
Institute at the University of Veliko Tarnovo is available 
at: www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg

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, but last year it was held online. 
Due to the retirement of three of the members, 
new ones were elected. In daily communication, 
the CI’s staff, including its BOA members use 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 8 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. 

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

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. The library collection of books 
of the Institute is updated every year with the latest 
academic titles in China, as well as with translated 
and educational literature in Bulgarian.

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 conference were 
published each year – included already in the National 
Reference List of Bulgaria, as well as referenced 
and indexed in international databases such as 
CEEOL, ROAD, etc. In 2020, CI at UVT published the 
“Proceedings of the Sixth International Conference 
on Diplomatic, Economic and Cultural Relations 
between China and CEE Countries”, and the seventh 
series is under compilation.

In 2019, the Bulgarian Director, Iskra Mandova, 
together with her research team completed the 
international cooperation research project “Chinese 
Syllabus for Bulgarian Schools”, 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 will be 
published soon in bilingual edition. And another of 
her research projects, “Foreign Language Teaching 
Policy and Chinese Language Teaching in Bulgaria”, is 
in publishing process. 

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2020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）。2020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，在COVID-19大流行的情况下，我们取得了令人瞩
目的成就：在尽可能保持学生人数的同时，学院举办
了许多声望很高的活动。

2019/2020学年在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。由于COVID-19危机
导致师资短缺和国家紧急状态，自2020年9月以来，
在斯维什托夫市，斯利夫尼察市和拉兹格勒市，汉语
课暂时停止。

为满足不同类型学习者的个性化学习需求，我
们开设了《初级汉语》、《高级汉语》、《少儿汉语》、
《HSK/HSKK辅导》和《武术（太极、气功）》等多门
类、多级别课程。注册人数1500人左右。本年度组织
HSK/HSKK考试3次，包括6月线上考试，考生的通过
率节节攀升。

回首2020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、中国书画展等多场活动，尤其值得称道的是：年
度比赛“与我一起唱中文歌”、“保加利亚与中国--
古老而独特的文明”、在瓦尔纳大型购物中心的春节
活动以及在鲁塞Kaneff中心春节音乐会等。

2020年10月，“第七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。“17+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、西南大学、
保加利亚科学院等高校及相关研究机构的专家、学
者80余人参加了会议。

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、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100余次。

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。去年理事会线上举行，由于三个委员的退
休，理事会选举了新的委员。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

8
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020



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8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。

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

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。孔院的图书馆馆藏每年至少

更新一次，其中包括中国最新的相关学术刊物以及

保加利亚语的翻译和教育文献。

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。2020

年，大特大学孔子学院出版了《第六届中国与中东欧

政治、经济、文化关系国际研讨会学术论文集》，第

七辑在编撰中。

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，快要出版双语版本。另一个项目“

保加利亚外语教学政策及外语教学状况”在申请出

版。

   大特尔诺沃大学孔子学院新网页：

   www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg 

9
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020



10
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020



1111
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  / BOARD OF ADVISORS
理事委员会

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

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

ПРОФ. ЛИУ ЮНШЪН –  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
PROF. LIU YONGSHENG (CUG, VICE – PRESIDENT) – DEPUTY CHAIRMAN OF BOA
刘勇胜教授（中国地质大学武汉副校长) – 副理事长

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

ДОЦ. ДЖАН ЛИДЗЮН – ЧЛЕН НА УС
ASSOC. PROF. ZHANG LIJUN (CUG) – MEMBER
张立军副教授（中国地质大学武汉）– 委员

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

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

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

Мартина Димитрова/ 
Martina Dimitrova 
Пoмощник-директор/
 Assistant Director
玛蒂娜·季米特洛娃  院长助理

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

术助理

Георги Златев/ 
Georgi Zlatev
Експерт в Институт „Конфуций“ и офис 
мениджър в Центъра за обучение и 
квалификация на преподаватели по 
китайски език/
Expert at CI and Project manager at Chinese 
language teachers training center – Bulgaria
林子瑜  孔子学院专员及保加利亚汉语教

师培训中心办公室主管

проф. Дун Юенсин 
Prof. Dong Yuanxing 

董元兴 教授

доц. д-р Искра Мандова
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD
伊丝克拉•曼多娃  副教授，博士
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НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR TEACHERS/
师资队伍
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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

Гъ Лидзяо – доброволка в Институт „Конфуций“ (ВТУ) – гр. Велико Търново 
Ge Lijiao – volunteer at Confucius Institute (UVT) – Veliko Tarnovo 
葛利娇——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Сю Чи – доброволец в гр. Бургас  
Xu Qi – volunteer in Burgas
徐琦——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Су Чан  –  доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
Su Chang  –  volunteer at “Vasil Levski” High School –  Ruse
苏畅——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Шъ Йенбин – доброволец в гр. Казанлък 
Shi Yanbin – volunteer in Kazanlak 
石言彬——汉语教师志愿者，工作地点: 卡贊勒克市

Ли Юнхан – доброволка в гр. Сливен
Li Yonghan – volunteer in Sliven
李咏涵——汉语教师志愿者，工作地点：斯利文市
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Ю Фаню – доброволка в гр. Попово
Yu Fanyu – volunteer in Popovo
喻璠玙——汉语教师志愿者，工作地点：波波沃市

Уан Чиуна – доброволка в гр. Челопеч
Wang Qiuna – volunteer in Chelopech
王秋纳——汉语教师志愿者，工作地点：切洛佩奇市

Мария Шаламандова – доброволка в Институт „Конфуций“ (ВТУ) – 
гр. Велико Търново 
Mariya Shalamandova – volunteer at Confucius Institute (UVT) – 
Veliko Tarnovo
玛丽——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃大市

Теодора Стоянова – доброволка в СУ „Васил Левски“  – гр. Русе
Teodora Stoyanova – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse 
黄娜——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Радослав Косев – доброволец в гр. Търговище
Radoslav Kosev – volunteer in Targovishte
那东——汉语教师志愿者，工作地点：特尔戈维什特市

Елисия Иванова – доброволка в ПЧМГ и ЧНУ „Питагор“ – гр. София
Elisiya Ivanova – volunteer at First Private Mathematics High School – 
Sofia
爱丽丝——汉语教师志愿者，工作地点：索非亚市 
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Сияна Симеонова – доброволка в ШУ „Епископ Константин Преславски“– гр. Шумен
Siyana Simeonova – volunteer at Shumen University “Episkop Konstantin Preslavski”
西雅娜——汉语教师志愿者，工作地点：舒门市

Аделина Илиева – доброволка в гр. Варна
Adelina Ilieva – volunteer in Varna
丽娜——汉语教师志愿者，工作地点：瓦尔纳市
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COURSES AND TRAININGS
课程和培训

НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ‒ HSК И HSКК
HSK AND HSKK
汉语水平考试（HSK和HSKK)

За отчетния период ИK проведе два изпита 
за придобиване на ниво на китайски език – HSK 
(писмен) и HSKK (устен), на които се явиха 25 души 
– през месеците декември 2019 и юни 2020 годи-
на, като вторият се проведе онлайн. От създава-
нето на изпитния център през 2014 г. до сега, ИК 
към ВТУ вече успешно е провел 18 изпита за ниво 
на владеене на китайски език HSK и HSKK. С всяка 
изминала година се забелязва нарастване на ин-
тереса към изпитите и увеличаване на кандидати-
те, които желаят да проверят натрупаните знания 
по езика, не само във високите, но и в по-ниските 
нива. 

For the reported period, the CI at UVT has 
conducted two Chinese language proficiency exams 
– HSK and HSKK, respectively in December 2019 
and June 2020, which were attended by 25 people 
– the latter exam was held online due to the global 
pandemic. Since the establishment of the CI at UVT 
as an examination center in 2014 until now, our CI 
has successfully held 18 HSK and HSKK exams. With 
each passing year the interest in the exams marks a 
noticeable growth due to the increased number of 
candidates who want to test their knowledge of the 
language, not only at the higher but also at the lower 
levels.

本年度，大特尔诺沃大学孔子学院共进行
了两次汉语水平考试——HSK和HSKK，这两次考
试分别于2019年12月和2020年6月举行，共有25
人参加。由于疫情原因，6月的那场考试是通过
网络进行的。自2014年大特尔诺沃大学孔子学院
建成后，作为考试中心以来，我们已顺利举办了
18场HSK和HSKK考试。并且，随着时间的推进，
想要测试其汉语水平的考生人数不断增加，所以
无论是高级别的，还是低级别测试的报名人数都
有了显著的增长。

През зимния семестър на учебната 
2019/2020 г. Институт „Конфуций“ отново 
организира и проведе курсове по китайски 
език: за възрастни, разпределени в 3 групи – 
начинаещи, среднонапреднали и напреднали; 
за деца в предучилищна и училищна възраст – 
начинаещи и напреднали; подготвителни курсове 
за HSK и HSKK. 

For the winter semester of the 2019/2020 
academic year, the Confucius Institute once again 

started its usual Chinese language courses: for adults, 
divided into 3 levels – beginners, intermediate and 
advanced; for children of preschool and school age – 
beginners and advanced and preparatory courses for 
the HSK and HSKK exams as well.

2019/2020学年的下半学期，孔子学院的汉
语课程再次正常开放：其中，成人课程分为三
个级别——初级、中级和高级；儿童（包括学龄
前和学龄儿童）课程分为两个级别——初级、高
级；同时还有针对 HSK和HSKK考试的课程。

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LANGUAGE COURSES
语言课程



През отчетния период продължиха да се про-
веждат курсовете по тайдзичюен, цигун и кунгфу 
за деца с преподавател Борислава Лечева, магис-
тър по традиционни китайски спортове от 
Университета Джъдзян, Китай. Въпреки усложне-
ната обстановка, във връзка с възникналата епи-
демия от коронавирус, курсистите продължиха 
да провеждат тренировките си на открито. Г-ца 
Лечева има изградена програма и за преминава-
не в онлайн обучение при невъзможност за про-
веждане на занятия навън. Също така в момента 
тя разработва програма за повишаване на актив-
ността на студентите по отношение на бойните из-
куства, която се очаква да влезе в действие, след 
отпадането на противоепидемичните мерки.

During the reported period, Borislava Lecheva 
– Master of Traditional Chinese Sports from Zhejiang 
University, China, continued her classes in Taijiquan, 
Qigong and Kungfu for kids. Despite the unfortunate 
situation due to the outbreak of the global 
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coronavirus epidemic, the students continued to 
conduct their training in open spaces and among the 
nature during the warm months. Ms. Lecheva had 
created a program for transition to online training 
in case of impossibility to conduct her classes in the 
outdoors. She is also currently developing a program 
to increase student activities, which is expected to 
take effect after the anti-epidemic measures are 
dropped.

本年度，在中国浙江大学获得“中国传统
体育硕士”的Borislava Lecheva，继续开展她
的儿童课程：太极拳、气功和武术。尽管新冠状
病毒在全球的流行造成了各种困难，在气候温暖
适宜的几个月里，学生们仍可以继续在露天场所
或大自然中进行学习。 Lecheva女士创建了一个
应用程序，在无法进行户外课程时，她将把课程
转变为在线的形式。她目前还正在制定一项计
划，用来增加学生的活动，该计划有望在防疫措
施宽松后生效。
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СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS

中华武术训练学习班



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

18

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. РУСЕ
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN RUSE
鲁塞市举办“新春”晚会
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На 27 януари 2020 г. СУ „Васил Левски“ – гр. 
Русе и Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ тържествено отбелязаха настъпване-
то на Китайската нова година в Канев център. На 
събитието присъства зам.-кметът по хуманитарни 
дейности г-н Енчо Енчев, който поздрави от името 
на кмета на града – г-н Пенчо Милков, присъства-
щите гости и участниците в празничната програма. 
В поздравителния си адрес г-н Милков изразява 
уважението си към инициативите и успешната ра-
бота на двете институции по посока популяризи-
ране на китайския език в град Русе, както и своята 
признателност за усилията им да разкриват пред 
обществото необятния свят на Китай, културата и 
традициите на неговия народ, защото това обога-
тява хората и им дава една различна гледна точка. 

На събитието присъстваха още зам.-рек-
торът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
– проф. д-р Юлиана Попова, зам.-директорите 
на СУ „Васил Левски“ и директорите на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

Преподавателите по китайски език, добро-
волците и учениците, изучаващи китайски език, 
бяха подготвили атрактивна програма, включ-
ваща песни, танци, танц на лъва, демонстрация 
на тайчи с ветрило, рецитации на китайски език, 
томбола, а за финал – ревю на традиционни ки-
тайски и български облекла, дело на млада русен-
ска дизайнерка. Модната колекция носи името 
„Танцът на Дракона“ и умело съчетава традиции 
и съвремие. 

След концерта гостите се насладиха на вкус-
на китайска храна, автентична чаена церемония, 
уъркшоп с калиграфия и изрязване на хартия, раз-
лични игри и др.

On January 27, 2020, Vasil Levski High School in 
Ruse and the Confucius Institute at University of Veliko 
Tarnovo held a celebration of the Chinese New Year at 
the big hall of Kanev Center. The event was attended 
by the Deputy Mayor Mr. Encho Enchev, who sent 
greetings on behalf of Mr. Pencho Milkov – Mayor of 
Ruse. In his address Mr. Milkov expressed his respect for 
the initiatives and fruitful work of the two institutions in 
promoting the Chinese language in the city of Ruse, as 
well as their efforts to reveal the vast world of culture 
and traditions of China to the people of the city.

The event was also attended by Prof. Dr. Juliana 
Popova – Vice-Rector of the University of Ruse, Vice 
Directors of Vasil Levsk High School in Ruse and the 
directors of the Confucius Institute at UVT.

Chinese teachers, volunteers and Chinese 
language students had prepared an attractive program 
including songs, dances, lion dance, demonstration of 
Taiji with a fan, recitations in Chinese, and a review of 
traditional Chinese and Bulgarian clothes, made by a 
young designer from Ruse. The fashion collection called 
"Dance of the Dragon" skillfully combined Bulgarian 
and Chinese tradition and modernity.

After the concert, the guests had a chance to 
enjoy some delicious Chinese food, a traditional tea 
ceremony, calligraphy,  paper cutting workshops, and 
various other games.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 
CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动
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2020年1月27日，鲁塞市Vasil Levski高中
和大特尔诺沃大学孔子学院在卡涅夫中心大礼堂
举行了庆祝中国农历新年的庆典。 副市长Encho 
Enchev先生参加了此次活动，他代表鲁塞市市长
Pencho Milkov先生致以问候。 米尔科夫先生在致
辞中表示，他对Vasil Levski高中和大特尔诺沃
大学孔子学院在鲁塞市推广中文的倡议和富有成
果的工作表示敬意，并感谢他们为向鲁塞市民展
示中国传统文化所作出的努力。

鲁塞大学副校长Juliana Popova教授、Vasil 
Levski高中副校长和大特尔诺沃大学孔子学院院
长也参加了此次活动。

来自中国的教师、志愿者和汉语学生们准
备了许多精彩的节目，包括歌曲、舞蹈、舞狮、
太极扇、汉语朗诵等。还有一位来自鲁塞的年轻
设计师展示了他设计的中国和保加利亚的传统服
装。 这组服装设计名为“龙之舞”，它巧妙地结
合了保加利亚和中国的传统与现代。

音乐会结束后，来宾品尝了美味的中餐，参
加了传统的茶道、书法、剪纸活动，以及各种游
戏。



На 8 февруари, в деня на традиционния ки-
тайски празник на фенерите, бе отпразнувана и 
Китайската нова година в Грандмол Варна. Орга-
низатори на събитието бяха Институт „Конфуций“ 
във Великотърновския университет и училища-
та от града, в които се изучава китайски език. На 
мероприятието присъстваха близо 300 ученици и 
граждани, които успяха да се потопят дори и за 
малко в духа на китайската култура, да се насла-
дят на прекрасната традиционна музика и да на-
учат малко повече за големите празници около 
Новата година по лунния календар. 

Празничната програма откриха директорите 
на Институт „Конфуций“ във ВТУ – доц. д-р Искра 
Мандова и проф. Дун Юенсин, като разказаха как 
традиционно се отбелязва Празника на фенерите 
и пожелаха здраве и благополучие на народите на 
България и Китай.

В програмата взеха участие ученици от вар-
ненските училища с преподаване на китайски 
език – СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Димчо 
Дебелянов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и IV ЕГ „Фр. Жо-
лио-Кюри“, с изпълнение на песни на китайски 
език, представители на варненския Ушу клуб 
„Шън Лун“ с демонстрация на тайчи, ученици и 
учители от клуб BDS с демонстрация на бойното 
изкуство винг чун, преподаватели-доброволци от 
Институт „Конфуций“ във  ВТУ с музикални изпъл-
нения на традиционните инструменти хулусъ и 
сюн и изпълнение от Пекинска опера. 

Уъркшопът, организиран след културната 
програма, включваше калиграфия, традиционна 
китайска живопис, чаена церемония, снимки с 
традиционно китайско облекло и др. 

Много емоционално преживяване беше 
появата на майка и син от България, които бяха 
дошли на мероприятието специално, за да помо-
лят китайските доброволци да ги научат да пишат 
„Успех, Ухан!“, в израз на своята подкрепа към Ки-
тай за бързо преодоляване на заплахата от новия 
коронавирус.

On February 8, during the Lantern Festival of 
the Year of the Rat, Varna celebrated the Chinese New 
Year in Grand Mall Varna. The event was hosted by the 
Confucius Institute at the University of Veliko Turnovo. 
There were more than 300 local students and citizens 
participating in the event.

Iskra Mandova and Dong Yuanxing, directors 
of the Confucius Institute at UVT, introduced the 
traditional customs of the Chinese Lantern Festival in 
their speeches and expressed greetings to the Bulgarian 
people and the local and overseas Chinese.

Students from the two schools for foreign 
languages in Varna “Frederic Joliot-Curie” and “Yoan 
Exarch” performed the Chinese song “Happy New 
Year”, which kicked off the celebration. The students 
were enthusiastic and full of joy.

Varna’s Shen Long martial arts school presented 
performances such as Taiji and Wing Chun. The 
performers were as quiet as ambushing tigers, swift 
as flying dragons, slow as clouds, and fast as lightning. 
Their steady and unrestrained Chinese Kungfu drew 
cheers from the audience.

The Chinese volunteer teachers from the 
Confucius Institute also came on stage to perform. 
Chinese instrumental music on Hulusi and Ocarina and 
the performance of Beijing Opera let the Bulgarian 
people enjoy the beauty of the Chinese styles.

The following cultural experience activities 
included calligraphy, traditional Chinese painting, tea 
ceremony, traditional Chinese clothes show, and others. 
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A Bulgarian mother and son came to the calligraphy 
booth to ask Chinese volunteer teachers to teach them 
how to write “Go Wuhan” to express their support for 
the Chinese people’s fight with the new coronavirus. 
Through tea tasting, calligraphy, Chinese painting, 
and Chinese costumes, the citizens have witnessed 
and experienced the completely different elements of 
Chinese culture.

At the end of the activity, the audience praised 
the extensive and profound Chinese culture and rushed 
to take photos with Chinese teachers and volunteers. 
The successful holding of this event opened a window 
for Varna’s citizens to understand the Chinese language 
and culture. Several local media reported on the event.

当地时间2月8日，鼠年元宵庆祝活动在瓦
尔纳市Grand Mall隆重举行。此次活动由大特尔
诺沃大学孔子学院主办，瓦尔纳市汉语教学点承
办，当地学生和民众共有300多人参加。

大特尔诺沃大学孔子学院保方院长伊丝克
拉•曼多娃（Iskra Mandova）、中方院长董元兴
在致辞中介绍了中国元宵节的传统习俗，并向保
加利亚人民和当地华人华侨表达了节日的问候。
瓦尔纳市第四语言学校和第五语言学校的学生合
唱了中文歌曲《新年好》，拉开了庆祝活动的序
幕。同学们热情饱满，吐字清晰，现场洋溢着一
派喜气洋洋的气氛。

瓦尔纳“腾龙”武术团带来了太极和咏春
拳等武术表演。演员们静若伏虎，动若飞龙，缓
如游云，疾如闪电。他们稳健潇洒的中国功夫引
得观众阵阵喝彩，现场掌声不断。

大特尔诺沃大学孔子学院的汉语教师志愿

者们也纷纷登台献艺。葫芦丝《月光下的凤尾
竹》、京剧《梨花颂》、陶笛《故乡上的原风
景》等中国器乐和戏剧节目，让现场的保加利亚
民众领略了别样的中国艺术风采。

随后的文化体验活动设有书法、国画、茶
艺、旗袍秀等展台，汉语教师志愿者们与前来
参加文化体验的市民热情互动。本次元宵文化
活动时逢中国人民举国上下抗击新型冠状病毒
covid-19之际，一对保加利亚母子来到书画展台
前，请求汉语教师志愿者教他们写“武汉加油”，
以表达对中国人民战胜新型冠状病的支持。市民
们通过品茶、写毛笔字、画中国画、穿汉服唐装
等方式，亲眼见识并体验了与欧洲完全不同的中
国文化元素。

活动结束后，观众们纷纷赞叹中华文化博
大精深，并争相与汉语教师志愿者们合影留念。
此次活动的成功举办，为瓦尔纳市民开启了一个
了解中国语言与文化的窗口。多家当地媒体对本
次活动进行了报道。
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Тържествен концерт за отбелязване на 
Китайската нова година и като част от културни-
те мероприятия по повод навършването на 70 
години дипломатически отношения между Ки-
тай и България бе проведен в гр. Търговище на 
20 февруари 2020 г. Организатори на събитието 
бяха Посолството на Китай в България, Община 
Търговище, Институт „Конфуций“ във ВТУ, Сдру-

жение „Приятели на Китай“ – Търговище, Първо 
ОУ „Христо Ботев“. В богатата сценична програ-
ма участие взеха хор „Родна песен“, състави на 
Център за младежки дейности и инициативи – гр. 
Търговище, китайски студенти от ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ и от София, ученици от Първо ОУ 
„Христо Ботев“, деца от местни детски градини и 
др. На концерта присъства Н. Пр. Дун Сяоцзюн – 
Посланик на КНР в Р България, който предишния 
ден посети Община Търговище и проведе среща 
с кмета г-н Дарин Димитров.

A concert celebrating the Chinese New Year 
was held in Targovishte on February 20, 2020. It was 
part of the cultural events on the occasion of the 
70th anniversary of diplomatic relations between 
China and Bulgaria. The event was organized by the 
Chinese Embassy in Bulgaria, the Local Government in 
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Targovishte, the Confucius Institute at the University 
of Veliko Tarnovo, the Friends of China Association in 
Targovishte and Hristo Botev Primary School in the city. 
Abundant programs were presented by the choir "Rodna 
Pesen", the Center for Youth Activities and Initiatives 
in Targovishte, students from the University of Veliko 
Tarnovo  and from Sofia, students from Hristo Botev 
First Primary School, children from local kindergartens, 
and others. The concert was attended by Mr. Dong 
Xiaojun – Ambassador of the People's Republic of China 
in the Republic of Bulgaria, who visited the Municipality 
of Targovishte the day before and held a meeting with 
the Mayor Dr. Darin Dimitrov.

2020年2月20日，在特尔戈维什特举行了一
场庆祝中国新年的音乐会。这是中国与保加利亚
建交70周年文化活动的一部分。该活动由中国驻
保加利亚大使馆、特尔戈维什特地方政府、大特
尔诺沃大学孔子学院、特尔戈维什特中国之友协
会和该市的赫里斯托·博特夫小学共同举办。

音乐会的节目内容丰富，带来表演的有：
合唱团“Rodna Pesen”、特尔戈维什特青年活
动中心、来自大特尔诺沃大学和索非亚市的学
生、赫里斯托·波捷夫第一小学的学生、当地幼
儿园学生等等 。 中华人民共和国驻保加利亚共
和国大使董晓军先生也参加了这场音乐会，音乐
会前一天他还对特尔戈维什特市进行了访问，并
与市长达林·迪米特罗夫先生举行了会议。

23
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020



На 24 януари 2020 г. децата от подготвителна 
група, заедно с малчуганите, изучаващи китайски 
език в ДГ „Соня“ във Велико Търново, посетиха 
Институт „Конфуций“ във Великотърновския уни-
верситет  и отправиха новогодишен поздрав към 
екипа.

В знак на благодарност домакините бяха 
организирали презентация за легендата за ки-
тайския зодиак и почерпиха децата с вкусна торта.

On January 24, 2020, the children of the 
preparatory group, together with the kids studying 
Chinese at Sonya Kindergarten in Veliko Tarnovo 
visited the Confucius Institute at the University of 
Veliko Tarnovo to send their Chinese New Year’s 
greeting.

As a token of gratitude, the hosts organized a 
presentation about the legend of the Chinese zodiac 
and gave the children a delicious cake.

2020年1月24日，大特尔诺沃“索尼娅”幼
儿园预备班的孩子们和学习汉语的孩子们一起参
观了大特尔诺沃大学孔子学院，向团队致以农历
新年的问候。

为了表示感谢，孔子学院组织了一次有关
中国十二生肖传奇的演讲，并为孩子们准备了美
味的蛋糕。

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „СОНЯ“ В ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“
THE CHILDREN FROM „SONYA“ KINDERGARTEN VISIT THE CONFUCIUS 
INSTITUTE
“索尼娅”幼儿园的孩子们参观孔子学院
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Близо 30 преподаватели-доброволци от ИК и 
студенти от Китай, обучаващи се във ВТУ, посрещ-
наха заедно Китайската нова година по Лунния 
календар на 24 януари 2020 г. в Институт „Конфу-
ций“. Заедно с българските си колеги, китайските 
граждани гледаха новогодишната програма по 
китайската национална телевизия и вечеряха тра-
диционна китайска храна. Зам.-ректорът по меж-
дународната дейност на ВТУ – доц. д-р Димитър 
Димитров лично дойде да поздрави студентите и 
преподавателите и да отправи своите новогодиш-
ни пожелания.

Nearly 30 volunteer teachers from the 
Confucius Institute at UVT, together with students 
from China, studying at the University of Veliko 
Tarnovo gathered at the CI to celebrate the Chinese 
New Year on January 24, 2020. Together with their 
Bulgarian colleagues and friends, they watched the 
New Year’s program on Chinese national television 
and dined on traditional Chinese food. The Vice-
Rector for International Affairs of UVT - Assoc. 
Prof. Dimitar Dimitrov personally came to greet the 
students and teachers and send his wishes for the 
New Year.

大特尔诺沃大学孔子学院的近30名志愿者
教师与在大特尔诺沃大学学习的中国留学生于
2020年1月24日聚在一起庆祝中国农历新年。他
们与保加利亚同事和朋友一起观看在中国国家电
视台播出的新年节目，还一起享用了丰盛的中国
传统美食。大特尔诺沃大学副校长、国际事务
部副主席——迪米塔尔·迪米特洛夫（Dimitar   
Dimitrov）副教授慰问了学生和志愿者教师，并
向他们致以新年祝福。
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CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN THE CI AT UVT

大特尔诺沃大学孔子学院的中国农历新年庆祝活动



– Рая Матева и Митко Панайотов, секрета-
рят на Общината – г-жа Христалина Халачева, 
проф. дпн Пламен Легкоступ, директорите на 
Институт „Конфуций“ във ВТУ – доц. д-р Искра 
Мандова и проф. Дун Юенсин, председателят 
на Сдружение „Приятели на Китай“ г-н Румен 
Новаков и секретарят на ОНЧ „Напредък 1864“ 
г-жа Галина Кръстева. 

На 2 декември 2019 г. в Народно читалище 
„Напредък 1864“ бе открита фотоизложба под 
наслов „70 години дипломатически отношения 
България-Китай“. В рамките на една седмица 
гражданите на Търговище имаха възможността 
да се запознаят с някои от важните исторически 
моменти и постижения през тези 70 години от 
установяването на българо-китайските диплома-
тически отношения, запечатани на лента. Целта 
на събитието бе да разкрие дълбоките корени на 
приятелските връзки между двете страни. Излож-
бата бе съвместна инициатива на Община Тър-
говище, Сдружение „Приятели на Китай“ – гр. 
Търговище и Институт „Конфуций“ във Велико-
търновския университет. На откриването при-
състваха представители на Посолството на КНР в 
България, зам.-кметовете на Община Търговище 

ФОТОИЗЛОЖБА „70 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 
БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ“ – ГР. ТЪРГОВИЩЕ
PHOTO EXHIBITION „70 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS 
BETWEEN BULGARIA AND CHINA“ IN TARGOVISHTE
在特尔戈维什特举办“保加利亚与中国建交70周年”摄影展
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2019年12月2日，题为“保加利亚与中国建
交70年”的摄影展在特尔戈维什特的“Napredak 
1864”国家社区中心开幕。此次活动持续一周，在
此期间市民们可以了解中保建交70年来一些重要的
历史时刻和成就，活动也展现了两国之间友好关系
的深厚渊源。该摄影展是由特尔戈维什特市政府、
特尔戈维什特“中国之友”协会和大特尔诺沃大学
孔子学院联合举办的。中华人民共和国驻保加利亚
大使馆的代表、特尔戈维什特市副市长Raya Mat-
eva女士和Mitko Panayotov先生以及市政府秘书
Hristalina Halacheva女士、大特尔诺沃大学前校
长Plamen Legkostup教授、大特尔诺沃大学孔子学
院院长Iskra Mandova教授和董元兴教授、“中国
之友”协会主席Rumen Novakov先生和社区中心秘
书Galina Krasteva女士出席了开幕式。
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On December 2, 2019, a photo exhibition 
entitled "70 years of diplomatic relations between  
Bulgaria and China" was opened in "Napredak 1864" 
National Community Center in Targovishte. For a 
week the citizens of the city had the opportunity to 
get acquainted with some of the important historical 
moments and achievements during these 70 years 
since the establishment of Bulgarian-Chinese 
diplomatic relations. The purpose of the event was 
to reveal the deep roots of the friendly relations 
between the two countries. The exhibition was a 
joint initiative of the Municipality of Targovishte, the 
“Friends of China” Association in Targovishte and the 
Confucius Institute at the University of Veliko Tarnovo. 
The opening was attended by representatives of 
the Embassy of the People's Republic of China in 
Bulgaria, the Deputy Mayors of Targovishte – Mrs. 
Raya Mateva and Mr. Mitko Panayotov, the Secretary 
of the Municipality – Mrs. Hristalina Halacheva, Prof. 
Plamen Legkostup, the directors of the Confucius 
Institute at UVT – Assoc. Prof. Iskra Mandova and Prof. 
Dong Yuanxin, the President of the "Friends of China" 
Association Mr. Rumen Novakov and the Secretary of 
the Community Center – Mrs. Galina Krasteva.
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УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК
PARTICIPATION IN A ROUND TABLE FOR CHINESE LANGUAGE TEACHERS
汉语教师圆桌会议

На 17 януари 2020 г. по инициатива на Отдел 
„Образование“ към Посолството на КНР в Р Бълга-
рия в София бе проведена кръгла маса, посветена 
на постиженията и предизвикателствата пред обу-
чението по китайски език в България. Участие във 
форума взеха учители, преподаватели, ръководи-
тели на учебни заведения и представители на об-
щински ръководства от цялата страна, пряко ан-
гажирани с обучението по китайски език, а целта 
му бе обмен на идеи в областта на преподавател-
ската работа и популяризирането на обучението 
по китайски език, споделяне на добрите практи-
ки и предизвикателствата пред организацията 
на учебно-преподавателската работа по езика на 
различните образователни етапи, формулиране 

на предложения и представяне на действащи ре-
шения за преодоляването на част от тези предиз-
викателства, анализ на постигнатото в областта на 
китаистиката в България до момента, създаване 
на визия за посоката за бъдещо развитие на пре-
подаването на китайски език в страната.

Великотърновският университет беше пред-
ставен от проф. Дун Юенсин – директор на Инсти-
тут „Конфуций“ при ВТУ, доц. д-р Полина Цончева 
– ръководител на катедра „Класически и източни 
езици и култури“ при Филологическия факултет 
на ВТУ и преподавател по китайски език и лите-
ратура, ас. Теодора Йонкова – преподавател по 
китайски език, Георги Златев – докторант и пре-
подавател по китайски език, китайски препода-



ватели-доброволци към Институт „Конфуций“. 
Проф. Дун и доц. Цончева бяха модератори на 
дискусионния панел „Развитие на преподаването 
на китайски език в България – традиции и бъде-
щи перспективи“, в рамките на който своите про-
блеми и предложения споделиха учители от на-
чални, прогимназиални и гимназиални училища 
с изучаване на китайски език, идеи и препоръки 
отправиха видни общественици, посветили се на 
дейности за разширяване контактите и сътрудни-
чеството между България и Китай и популяризи-
ране на китайската история и култура.

On January 17, 2020, a round table on the 
achievements and challenges of Chinese language 
teaching in Bulgaria was held on the initiative of the 
Department of Education at the Embassy of the People's 
Republic of China in Bulgaria. The forum was attended 
by teachers, lecturers, heads of educational institutions 
and representatives of municipal authorities directly 
involved in the Chinese language teaching process from 
all over the country. The purpose of the event was to 
exchange ideas in the field of teaching  and promotion 
of the Chinese language, sharing of good practices 
during the teaching process in the various educational 
stages, formulation of proposals and effective solutions 
to overcome some of these challenges, analysis of the 
achievements in the field of Chinese studies in Bulgaria 
to this date, and creating a vision for the direction of 
the future development of Chinese language teaching 
in the country.

The University of Veliko Tarnovo was represented 
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by Prof. Dong Yuanxing – Director of the Confucius 
Institute at UVT, Assoc. Prof. Polina Tsoncheva – Head of 
the Department of Classical and Eastern Languages and 
Cultures at the Faculty of Language Studies at UVT and 
lecturer in Chinese language and literature, Asst. Prof. 
Teodora Yonkova – Chinese language teacher, Georgi 
Zlatev – PhD student and Chinese language teacher 
and Chinese volunteer teachers from the Confucius 
Institute at UVT. Prof. Dong and Assoc. Prof. Tsoncheva 
were moderators of the discussion panel "Development 
of Chinese language teaching in Bulgaria - traditions 
and future perspectives", in which teachers from 
primary and secondary schools with Chinese language 
learning shared their problems and suggestions. Many 
prominent public figures dedicating their work to the 
development of cooperation between Bulgaria and 
China and popularization of Chinese history and culture 
also addressed their ideas and recommendations.

2020年1月17日，在中华人民共和国驻保加
利亚大使馆教育部的倡议下，以“保加利亚汉语
教学成果和挑战”为主题的圆桌会议顺利开展。
来自全国各地的汉语教师、讲师、教育机构负责
人和市政府有关部门代表参加了此次论坛。这次
活动的目的是在汉语教学和推广方面进行交流，
分享在教学过程中各个阶段的教学方法和遇到的
挑战，并就此提出建议和有效的解决方案，分析
保加利亚迄今为止在汉语研究领域取得的成就，
并展望了保加利亚中文教学的未来发展方向。大
特尔诺沃大学孔子学院中方院长董元兴教授、大
特尔诺沃大学古典和东方语言与文化系系主任波
琳娜·特松切娃（Polina Tsoncheva）副教授、
汉语教师特奥多拉·永科娃（Teodora Yonko-
va）助教授、博士生和汉语教师乔治·兹拉特夫
（Georgi Zlatev）、大特大学孔子学院的汉语
教师志愿者参加了此次会议。董元兴教授和特松
切娃副教授担任“保加利亚汉语教学的发展-传
统与未来展望”讨论小组的主持人。会议期间，
在中小学任教的汉语老师们分享了他们的问题和
建议。许多著名公众人物也就保加利亚与中国的
合作、推广中国历史文化提出了他们的想法和建
议。



През февруари 2020 г. бе обявено десетото 
издание на ежегодно провеждания национален 
конкурс „България и Китай – древни и уникални 
цивилизации“. 

Конкурсът се радва на голям успех и 
популярност, тъй като темата е интересна и 
обширна, а формата за участие е неограничена 
и това дава възможност на всеки да разкрие 
таланта си. Той провокира участниците да правят 
проучвания в областта на китайския език, култура 
и история, за да могат да пресъздадат идеите 
си, провокира тяхната креативност, за да успеят 
успешно да направят съпоставка между културите 
на българския и китайския народ. 

Въпреки че тази година броят на 
участниците не беше толкова голям, колкото в 
предходни години, поради епидемиологичната 
обстановка в страната, в надпреварата успяха 
да се включат около 100 души на възраст между 

6 и 45 г. Журито в конкурса отличи 55 души 
в четири възрастови групи и в две основни 
категории – „Изобразително изкуство“ и „Култура 
и литература“. Те получиха предметни награди, 
основно книги, свързани с Китай и китайската 
култура, китайски сувенири, различни творчески 
комплекти и художествени материали, а всички 
участници получиха сертификати за участие. 

Както всяка година материалите бяха класирани 
от изявени преподаватели и специалисти от 
ВТУ, като председател на журито в категория 
„Изобразително изкуство“ бе доц. Светослав Косев 
– декан на Факултета по изобразително изкуство, а 
председател на журито в категория „Литература и 
култура“ – доц. Полина Цончева – ръководител на  
катедра „Класически и източни езици и култури“. 
Характерното тази година е активността в сферата 
на литературните творби – разкази, приказки, 
стихотворения, есета, презентации, като прави 
впечатление един по-задълбочен преглед на 
традициите, културата и историята на Китай. 

Част от изпратените материали бяха на студенти 
от ВТУ, които се обучават в специалностите 
География, Педагогика на обучението по история 
и география, Педагогика на обучението по 
български език и география, Регионално развитие 
и геоикономика, Културен туризъм към два 
факултета на ВТУ – Исторически и Филологически. 
Художествените творби пък се отличиха както 
с креативност, с пъстрота на изображението и 
владеене на различни техники при живописта и 
прецизност при графичните рисунки. Както всяка 
година, те бяха подредени в изложба във фоайето 
на Институт „Конфуций“, което бе отразено от в. 
„Янтра днес“. 

КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ И УНИКАЛНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ“
„BULGARIA AND CHINA – ANCIENT AND UNIQUE CIVILIZATIONS“ 
COMPETITION 
“保加利亚与中国——古老而独特的文明”竞赛
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КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ 
CONTESTS AND COMPETITIONS
中国文化竞赛
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In February 2020, the CI at UVT announced 
the tenth edition of the annual national competition 
„Bulgaria and China – ancient and unique civilizations“.

The competition enjoys great success 
and popularity, because of its broad-spectrum 
of interesting topics and its unlimited forms of 
expression, allowing everyone to reveal their talent. 
It provokes the participants to do research in the 
fields of Chinese language, culture and history in 
order to be able to manifest their ideas, showing the 
differences and similarities between the cultures of 
Bulgaria and China.

This year, owing to the difficult situation in the 
country and the world as a whole, the competition 
saw fewer number of participants, compared to 
the previous years, but still the total number of 
participants was about 100, aged between 6 and 45 
years. The jury in the competition awarded 55 people 
in four age groups and in two main categories – „Fine 
Arts“ and „ Literature and Culture“. The winners 
received prizes, while all of the participants received 
certificates for participation. Following the tradition, 
the artworks were judged by prominent professors 
and experts from UVT, while the chairman of the jury 
in the „Fine Arts“ category was Assoc. Prof. Svetoslav 
Kosev – Dean of the Faculty of Fine Arts at UVT, and 
chairman of the jury in the „Literature and Culture“ 
category was Assoc. Prof. Polina Tsoncheva – Head of 
the Department of Classical and Eastern Languages 
and Cultures at the University. The awarded works 

were arranged in an exhibition in the lobby of the 
Confucius Institute.

2020年2月，大特尔诺沃大学孔子学院在全
国范围内举行了第十届“保加利亚和中国——古
老独特的文明”为主题的年度竞赛。

这次比赛话题有趣、形式多样，参与的每
一个人都能展示自己的才华。这次主题比赛也获
得了很大成功，深受当地人们的欢迎。比赛激发
了参加者们的学习兴趣，他们在中国语言、文化
和历史领域不断地进行更加深入的探索研究，表
达出他们内心的看法，展现了保加利亚和中国的
文化异同。
 今年，由于保加利亚乃至世界都深受疫情影
响，在这样的困境下，与往年相比，这次比赛的
参赛人数有所减少，但总参赛人数仍然达到100
人左右，年龄在6至45岁之间。比赛的评审委员
会将参赛人员分为了四个年龄段，主要包括“美
术”和“文学与文化”两个类别，其中有55人被
授予了奖项。获奖者获得了奖品，而其他所有
参与者也都获得了参与证书。按照以前的传统， 
“艺术类”奖项由大特尔诺沃大学的著名教授颁
给获奖者；“美术类”奖项由评审团主席、大特
尔诺沃大学美术学院的院长Svetoslav Kosev副
教授颁发；“文学与文化类”奖项由评审委员会主
席Polina Tsoncheva副教授颁布，她也是大学古
典和东方语言与文化系系主任。所有的获奖作品
都展示在孔子学院大厅中。
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СЪСТЕЗАНИЕ „ПЕЙ С МЕН НА КИТАЙСКИ ЕЗИК“
TALENT COMPETITION “SING WITH ME IN CHINESE”
“和我一起唱中文歌”才艺比赛
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На 16 и 18 декември 2019 г. в Аулата на СУ 
„Васил Левски“ – гр. Русе се проведе седмото 
издание на музикалното състезание „Пей с мен на 
китайски език“ за ученици от I до XII клас. 

В първия ден от състезанието взеха участие 
ученици от I до VII клас, които отново бяха много 
креативни в представянето на изпълненията си.

Във втория ден се състезаваха ученици от 
VIII до XII клас, също показаха отлични умения. 
Те изпълниха китайските версии на едни от най-
обичаните коледни песни, както и кавъри на 
световно известни хитове.

При избора на победителите в състезанието 
журито се ръководи както от доброто вокално 
представяне, така и от хореографията към 
изпълнението, сценичното поведение и 
артистичността на участниците. 

Конкурсът винаги е съпътстван с много 
емоции и забавление, както за участниците, така 
и за техните ръководители.  Целта му е да даде 
възможност учениците да изразят себе си и в 

същото време да опознаят китайската култура по 
един по-интересен начин. 

On December 16 and 18, 2019, in the Hall of 
„Vasil Levski“ High School in Ruse the seventh edition 
of the music competition „Sing with me in Chinese“ 
was held for students from 1st to 12th grade.

The first day of the competition was for the 
students from 1st to 7th grade, who were once 
again very creative in their performances and did a 
wonderful show.

The students from 8th to 12th grade competed 
on the second day, they also showed excellent skills. 
They performed Chinese versions of some of the 
most beloved Christmas songs, as well as coverts of 
world-famous hits.

In selecting the winners of the competition, the 
jury was looking for both good vocal performance 
and choreography, stage behavior and the artistry of 
the participants.

The competition is always accompanied by a lot 



33
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020

of emotions and great fun, both for the participants 
and their teachers. Its purpose is to enable students 
to express themselves and at the same time get to 
know Chinese culture in an interesting way.

2019年12月16日至18日，在Ruse的“Vasil 
Levski”高中大厅举行了第七届歌唱比赛“和我
一起唱中文歌”，此次比赛面向1至12年级的学
生。

比赛的第一天是一年级到七年级的学生，
他们的表演非常有创意，也非常精彩。

第二天，八年级到十二年级的学生们参加
了比赛，他们也展示了优秀歌唱才能。他们演唱
了一些受欢迎的圣诞歌曲的中国版本，还有些进
行了世界著名歌曲的翻唱。

在评选比赛获胜者时，评审团看重的是参
赛者的良好的声乐表演和舞蹈设计、舞台行为和
艺术表现力。

无论是对参赛者还是他们的老师而言，比
赛总是伴随着很多的情感和极大的乐趣。目的是
让学生在表达自己的同时，以一种有趣的方式了
解中国文化。
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ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ЯНА ШИШКОВА
PUBLIC LECTURE BY YANA SHISHKOVA
施雅娜的公开演讲

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ
LECTURES, SEMINARS AND CONFERENCES
讲座、研讨会及学术大会

Поради големия интерес от страна на 
студенти, ученици и граждани от Велико Търново, 
след проведена лекция през октомври на 
г-жа Яна Шишкова, преподавател по китайски 
език, Институт „Конфуций“ във ВТУ организира 
повторно гостуване на г-жа Шишкова на 28 
ноември 2020 г. Публичната лекция бе на тема 
„Китайска митология“, предварително избрана 
от членовете в официалната фейсбук страница на 
Института. Освен, че темата винаги е интригуваща, 
както за хората, изучаващи китайски език, така и за 
широката аудитория, г-жа Шишкова отново показа 
своя професионализъм и ораторски умения при 
представянето ѝ и получи покана за изнасяне 
на открити лекции и в други образователни 
институции в града. 

Due to the great interest shown by students and 
citizens of Veliko Tarnovo after a lecture by Ms. Yana 
Shishkova – a Chinese language and culture teacher 
in 138 High School in Sofia, in October last year, the 
Confucius Institute at UVT organized another visit of 
Ms. Shishkova to deliver a lecture on November 28, 
2019. The public lecture was on “Chinese mythology”, 
which was chosen by the members on the official 
Facebook page of the Institute. Apart from the 
intriguing and interesting topic, Ms. Shishkova once 
again showed her professionalism and oratory skills 
in her presentation and received invitations to give 
open lectures in other educational institutions in the 
city.

去年10月，索菲亚138中学中国语言文化
教师施雅娜女士进行了一次讲座。由于大特尔
诺沃的学生和市民对她的讲座表现出极大的兴
趣，2019年11月28日，大特尔诺沃大学孔子学院
再次组织了施雅娜女士的讲座。此次公开演讲的
主题是“中国神话”，这是由该学院的脸书官方
页面的成员们选择的。从这个有趣的话题出发，
施雅娜女士在演讲中再次展示了她的专业素养和
演讲能力，并被邀请到该市其他教育机构做公开
演讲。
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 
„ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „DIPLOMATIC, ECONOMIC 

AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN CHINA AND CENTRAL AND 
EASTERN EUROPEAN COUNTRIES“ ECONOMIC AND CULTURAL 

RELATIONS BETWEEN CHINA AND CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES“

第七届“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国际研讨会

На 9 и 10 октомври 2020 г. в Институт „Кон-
фуций“ във ВТУ се състоя VII Международна науч-
на конференция на тема „Дипломатически, ико-
номически и културни отношения между Китай и 
страните от Централна и Източна Европа“. В нея 
взеха участие 27 изследователи, преподаватели и 
докторанти от България и Китай (ВТУ, ЮЗУ, БАН, СУ, 
УНСС, ВСУ, Пекинския университет за чужди ези-
ци, Китайски университет по геонауки – гр. Ухан и 
др.). Бяха засегнати теми от областта на икономи-
ката, географията, дипломатическите отношения, 
правото, историята, междукултурните отношения, 
културната комуникация, литературата, изкуство-
то, образованието, педагогиката и др. Участниците 
дискутираха по редица актуални теми и проблеми. 

На откриването на форума от страна на до-
макините своите приветствия поднесоха зам.-рек-
торът на Великотърновския университет – доц. д-р 
Димитър Димитров и деканът на Филологическия 
факултет – проф. д-р Ценка Иванова. Официални 
гости на конференцията бяха г-жа Ирина Белева 
– Генерален консул на Р България в Шанхай (2011-
2015), г-н Георги Камарашев – зам.-кмет на Общи-
на Велико Търново и г-н Нейко Генчев – общински 
съветник и собственик на издателство „Фабер“. 

В словото си по време на откриването на конфе-
ренцията г-жа Белева поздрави екипа на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ за постигнатите успехи до мо-
мента и даде висока оценка за работата и профе-
сионализма на директорите на Института и препо-
давателите по китайски език във ВТУ.  

Мероприятието се радваше на голям общест-
вен интерес, но с оглед на епидемиологичната 
обстановка в страната и спазването на наредбите 
на Министерството на здравеопазването, Институт 
„Конфуций“ ограничи кръга на своите гости.
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On October 9-10, 2020 at the Confucius 
Institute at the University of Veliko Tarnovo  the 7th 
International Scientific Conference on „Diplomatic, 
Economic and Cultural Relations between China and  
Central and Eastern European Countries„ was held. 
It was attended by 27 researchers, professors and 
PhD students from Bulgaria and China (UVT, SWU, 
BAS, Sofia University, UNWE, VFU, Peking University, 
Peking University of Foreign Languages, Chinese 
University of Geosciences – Wuhan). The topics of 
the Conference included economics, geography, 
diplomatic relations, law, history, intercultural 
relations, cultural communication, literature, art, 

education, etc. The participants discussed a number 
of practical topics and issues.

During the opening of the conference, the Vice-
Rector of the University of Veliko Tarnovo – Assoc. Prof. 
Dimitar Dimitrov and the Dean of the Faculty of Modern 
Languages – Prof. Tsenka Ivanova, PhD gave speeches, 
wishing success to the event. Among the important 
guests were Mrs. Irina Beleva – Consul General of 

the Republic of Bulgaria in Shanghai (2011-2015), Mr. 
Georgi Kamarashev – Deputy Mayor of Veliko Tarnovo 
Municipality and Mr. Neiko Genchev – Municipal 
Councilor and owner of Faber Publishing House. In her 
speech during the opening of the conference, Ms. Beleva 
congratulated the team of the Confucius Institute at UVT 
for the successes achieved so far and praised the work 
and professionalism of the directors of the Institute and 
the Chinese language teachers at UVT.

The event enjoyed great public interest, but in view 
of the difficult situation in the country and in compliance 
with the regulations of the Ministry of Health, the 
Confucius Institute had limited the number of its guests.
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2020年10月9日至10日，大特尔诺沃大
学孔子学院举行了第七届“中国与中东欧政治、
经济、文化关系”国际研讨会。来自保加利亚和
中国的27位研究人员、教授和博士生参加了本次
会议，他们分别来自大特尔诺沃大学、东南大
学，保加利亚科学院、索非亚大学、国家与世界
经济大学、保加利亚图书馆研究与信息技术大
学、北京大学，北京外国语大学，中国地质大学
（武汉））。会议的主题包括经济、地理、外交
关系、法律、历史、跨文化关系、文化交流、文
学、艺术、教育等。参会者也积极讨论了许多当
前热议的话题。

会议开幕式上，大特尔诺沃大学副校长迪
米特尔·迪米特洛夫（Dimitar Dimitrov）和语
言学院院长岑卡·伊凡诺娃（Tsenka Ivanova）
分别进行了讲话，并预祝活动顺利开展。重要来
宾还包括前保加利亚驻上海总领事伊琳娜·贝
莱娃（Irina Beleva）、大特尔诺沃市副市长乔
治·卡马拉谢夫（Georgi Kamarashev）、市议员
内克·根切夫（Neiko Genchev）。其中Beleva
女士在会议开幕式上进行发言，她对孔子学院团
队迄今取得的成就表示祝贺，对孔院院长和汉语
教师的工作和专业精神表示赞赏。

这次活动引起了公众极大的兴趣。但鉴
于保加利亚疫情严重，同时遵循卫生部的管理规
定，孔子学院对此次活动限制了来宾人数。

37
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020



Тази година Институт „Конфуций“ срещна 
редица предизвикателства при организирането и 
провеждането на обучението по китайски език не само 
във Велико Търново, но и в цялата страна. Към момента 
в гр. Велико Търново работят трима преподаватели-
доброволци – г-ца Лиу Дзътун, г-ца Гъ Лидзяо и г-ца 
Мария Шаламандова.

Институт „Конфуций“ си сътрудничи с ОУ 
„Патриарх Евтимий“ от 2017 г. Обучението по китайски 
език е включено в свободноизбираемата подготовка на 
I, II, III и IV клас и се радва на голям интерес. Часовете 
започнаха да се провеждат присъствено от септември 
2020 г. с общо 11 групи. 

За втора година продължава обучението по 
китайски език и в СУ „Вела Благоева“ – гр. Велико 
Търново. От септември 2020 г. е сформирана 1 група с 
ученици от IV клас. 

This year, the Confucius Institute faced a number of 
challenges in organizing and conducting the Chinese language 
training not only in Veliko Tarnovo, but in all of its partner cities. 
Currently in Veliko Tarnovo there are three volunteer teachers 
– Ms. Liu Zitong, Ms. Ge Lijiao and Ms. Maria Shalamandova.

The Confucius Institute has been cooperating with 

Patriarch Evtimii Primary School since 2017. The teaching of 
Chinese language is included in the elective courses for 1st, 
2nd, 3rd and 4th grades and enjoys great interest. The classes 
for this school year started in September 2020 with a total of 
11 groups.

For the second year, the Chinese language training 
continues at “Vela Blagoeva” High School in Veliko Tarnovo. 
Since September 2020, 1 group of 4th grade students has 
been formed.

今年，孔子学院在汉语教学的组织和开展方
面遇到了诸多困难，不仅是大特尔诺沃市，孔子学
院在各个城市的教学点都是如此。目前，大特尔诺
沃市共有三名志愿者教师：刘子童、葛利娇和Maria 
Shalamandova。

自2017年以来，孔子学院一直与Patriarch 
Evtimii小学保持合作。该校的汉语课程涵盖了1-4
年级的学生，虽然课程性质为选修课，但是学生们
都对汉语十分感兴趣。该校本学年的课程于9月开
始，共有11个班级。

在大特尔诺沃Vela Blagoeva高中的汉语课程
已经开展两年了。今年的汉语课程于9月开班，由4
年级的学生组成了一个班级。

38 НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
OUR PARTNERS
下设教学点城市

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
VELIKO TARNOVO
大特尔诺沃市
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СУ „Васил Левски“ в гр. Русе е дългогоди-
шен партньор на Институт „Конфуций“ във ВТУ, а 
преди 6 години там беше открита и класна стая 
„Конфуций“. Училището предлага интензивна 
подготовка по китайски език за ученици от I до 
XII клас. Тази година ИК изпрати отново двама 
преподаватели-доброволци – г-ца Су Чан и г-ца 
Теодора Стоянова. В момента в СУ „Васил Лев-
ски“ китайски език изучават около 300 ученици. 
Нивото на владеене на езика сред възпитаниците 
е много добро – голяма част от тях вече са пре-
минали 2,3 и 4 ниво на HSK. За подготовката им 
свидетелстват доброто им представяне и резул-
татите, които постигат при участието си в различ-
ни конкурси и състезания. Тази година по повод 
71-ата годишнина от основаването на Китайската 
народна република, Посолството на Китай в Бъл-
гария организира състезание за есе на тема „Аз 
и Китай“, където трима възпитаници от СУ „Васил 
Левски“ се представиха отлично и бяха награде-
ни. Освен практически китайски език, учениците 
имат възможността да развиват различни умения 
и да натрупват познания в областта на китайската 
култура, които успяват да разкрият в редица ак-
тивности и културни мероприятия, организирани 
ежегодно от Училището.  

Vasil Levski High School in Ruse is a longtime 
partner of the Confucius Institute at UVT, and a 
Confucius Classroom has been opened there 6 years 
ago. The school offers intensive Chinese language 
training for students from 1st to 12th grade. This year, 
the CI at UVT once again sent two volunteer teachers 
for the teaching needs of the school – Ms. Su Chang 
and Ms. Teodora Stoyanova. About 300 students 
are currently studying Chinese at Vasil Levski High 
School in Ruse. The level of language proficiency 
among the graduates is very good – most of them 
have already passed HSK levels 2, 3 and 4. Their 
Chinese proficiency has been shown by their great 
performance and the results in various competitions 
and contests. This year, on the occasion of the 71st 
anniversary of the founding of the People’s Republic 

of China, the Chinese Embassy in Bulgaria organized 
an essay competition titled “China and Me”, where 
three students of the school were awarded for 
their excellent performance. Apart from learning 
the language, the students have the opportunity 
to develop various skills and gain knowledge in the 
field of Chinese culture, which are often revealed 
in various activities and cultural events organized 
annually by the School and actively participated by 
the students.

 鲁塞的Vasil Levski高中是大特尔诺沃大
学孔子学院的长期合作伙伴，该教学点于六年前
开设了孔子课堂。该校为1-12年级的学生提供高
强度的汉语课程。今年，大特尔诺沃大学孔子学
院再次派出了两名志愿者教师以满足该校的教学
需求，她们是苏畅和Teodora Stoyanova。

目前，约有300名学生在Vasil Levski高中
学习汉语。于该校毕业的学生均能达到较高的汉
语水平——他们中的大多数人已经通过了HSK 2、3
或4级的考试。学生的汉语水平在各种比赛中出色
的表现和获得的成绩得到了验证。今年，在中华
人民共和国成立71周年之际，中国驻保加利亚使
馆组织了一次题为“中国与我”的征文比赛，该
校的三名学生以优异的成绩获得了奖项。除了学
习语言知识，该校的学生还有机会学习有关中国
文化的各项技能，他们也通过学校每年组织的一
系列文化活动来展示了自己所学的技能。

РУСЕ
 RUSE
鲁塞市
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Дългогодишното и ползотворно сътруд-
ничество на Институт „Конфуций“ с Община 
Търговище се дължи на подкрепата на кмета 
– г-н Дарин Димитров и голямата ангажира-
ност на директора на I ОУ „Христо Ботев“ г-н 
Димитър Алексиев. В града за популяризиране 
на китайския език и култура сред обществото уси-
лено работи и Сдружение „Приятели на Китай“ с 
председател г-н Румен Новаков. През 2014 г. в I 
ОУ „Христо Ботев“ бе открита класна стая „Кон-
фуций“. От септември 2020 г. като доброволец 
по китайски език там работи г-н Радослав Косев, 
възпитаник на ВТУ. Той преподава на ученици от 
I до VII клас, разпределени в 5 групи. От началото 
на учебната година и ученици в гимназиална въз-
раст от СОУ „Св. Седмочисленици“ започнаха да 
изучават китайски език. Г-н Косев споделя, че те 
проявяват сериозен интерес към китайския език 
и имат намерение след завършване на средното 
си образование да продължат да изучават езика 
в университет. 

ТЪРГОВИЩЕ
TARGOVISHTE
特尔戈维什特市
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The long-term and fruitful cooperation of the 
Confucius Institute at UVT with the Municipality of 
Targovishte is mostly due to the support of the mayor 
– Mr. Darin Dimitrov and the great commitment of 
the director of Hristo Botev 1st Primary School – Mr. 
Dimitar Alexiev. The “Friends of China” Association, 
chaired by Mr. Rumen Novakov is also working hard in 
the city to promote the Chinese language and culture 
among the society. In 2014 a Confucius Classroom 
was opened at the Hristo Botev Primary School. Since 
September 2020, Mr. Radoslav Kosev, a graduate of 
UVT has been working there as a Chinese language 
volunteer. He teaches students from 1st to 7th grade, 
divided into 5 groups. From the beginning of the 
school year, students from St. Sedmochislenitsi High 
School in the town also started Chinese language 
classes. Mr. Kosev said that they have great interest 
in the Chinese language and many intend to continue 
studying the language at university after graduating 
from high school.

 大特尔诺沃大学孔子学院与特尔戈维什特
市有着长期富有成效的合作，这主要归功于市长
Darin Dimitrov先生，以及Hristo Botev第一小
学的校长Dimitar Alexiev先生的大力支持。由
Rumen Novakov先生主持的“中国之友”协会也
在该市蓬勃发展，该协会致力于在城市中推广中
国语言和文化。该市的Hristo Botev小学于2016
年开设了孔子课堂。

自今年9月以来，由毕业于大特尔诺沃大学
的Radoslav Kosev在特尔戈维什特市担任中文志
愿者教师。 这里的汉语学生来自1-7年级，共组
成5个班级。 从本学年开始，该市的St. Sedmo-
chislenitsi高中开始设立汉语课程。Radoslav 
Kosev说，这里的学生对汉语非常感兴趣，他们
当中许多人打算在高中毕业后继续在大学里学习
汉语。



2020-2021 school year. Due to the COVID-19 pandemic this 
year, the classes are conducted through the Google Meet 
platform which enables the communication between the 
teacher and students via video link. The last lesson of each 
month is a culture class, in which fun discussions are held on 
various topics with interesting presentations. The language 
classes focus on exercises that aim to help the students gain 
confidence to use the language in practice.

Ms. Simeonova shares that the students’ sincere 
interest in the language and culture of China is impressive. 
They not only take an active part in the classes and send 
their notes regularly, but also ask questions related to the 
literature, history, philosophy, architecture and holidays 
of the eastern country. They are curious to compare the 
similarities and differences between the daily lives of the 
Bulgarian and Chinese people.

Some of the students want to study in China and 
apply for scholarships and study in China, some wish to work 
with Chinese partners, while others who have an attraction 
to the Chinese language and want to take on level exams.

大特尔诺沃大学孔子学院与舒门大学之间
的合作可以追溯到8年前。目前在舒门大学有3
个汉语班：2个初级班和1个高级班，学生人数在
30人左右，他们的年龄在13至60岁之间。Siyana 
Simeonova女士是该教学点2020-2021学年的志愿
者教师。由于新冠疫情的缘故，今年 该教学点
的课程是通过Google Meet平台进行的，该平台
允许师生通过视频进行交流。该教学点每个月的
最后一堂课都是文化课，课堂上师生围绕各种话
题，进行趣味十足的讨论。平时的语言课则侧重
于语言操练，旨在帮助学生在实践中增加信心。

Simeonova分享道：“学生们对中国语言和
文化的兴趣令人印象深刻。”学生们不仅积极参
加课堂活动并定期提交笔记，还提出各种有关东
方国家文学、历史、哲学、建筑和节日方面的问
题。他们充满好奇地比较了保加利亚人和中国人
日常生活之间的异同。 

舒门大学的一些学生想申请奖学金去中国
进行学习，还有一些学生希望与中国伙伴一起工
作，而另一些学生则只是对汉语感兴趣，并希望
参加汉语水平考试。

Сътрудничеството между Институт „Конфуций“ 
във ВТУ и Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ датира още от учредяването на Института 
– вече 8 години. Към момента там са сформирани 3 
групи за изучаване на езика – 2 за начинаещи и 1 за 
напреднали, а обучаемите са около 30 души на възраст 
между 13 и 60 години. Преподавател-доброволец за 
учебната 2020/2021 година там е г-ца Сияна Симеонова. 
Занятията се провеждат чрез платформата Google Meet, 
в която учителят и обучаемите си комуникират чрез 
видео връзка. Всеки последен урок от месеца е час по 
култура, в който се провеждат забавни дискусии по 
най-различни теми, гледат се интересни презентации, 
клипове и снимки. В часовете по език се набляга 
върху упражнения, които имат за цел да помогнат 
обучаващите да добият увереност да ги използват на 
практика.

Г-ца Симеонова споделя, че прави впечатление 
искрения интерес на учениците към езика и културата 
на Китай. Те не само вземат активно участие в часовете, 
изпращат редовно записките си, но и задават въпроси, 
свързани с литературата, историята, философията, 
архитектурата и празниците на източната страна. 
Любопитно им е да сравняват приликите и разликите 
между нашия бит и ежедневието на китайците.

Някои от обучаемите имат желание да учат в 
Китай и да кандидатстват за стипендии, други работят 
с китайци, трети имат влечение към китайския език и 
желаят да се явяват на изпити за ниво.

The cooperation between the Confucius Institute at 
the University of Veliko Tarnovo and the Shumen University 
dates back to the establishment of the Institute – 8 years ago. 
Currently in the University there are 3 groups for learning 
Chinese language – 2 for beginners and 1 for advanced 
students, with around 30 people aged between 13 and 60 
years. Ms. Siyana Simeonova is the volunteer teacher for the 

ШУМЕН
 SHUMEN
 舒门市

41
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020



През отчетния период обучението по ки-
тайски език в морската столица Варна бележи го-
лям ръст. Над 250 ученици и студенти от 6 обра-
зователни институции изучаваха китайски език, а 
именно: Медицинския Университет, СОУ „Климент 
Охридски“, СУ „Димчо Дебелянов“, IV ЕГ „Фреде-
рик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Междуна-
родния френски лицей „Шарл Перо“. На среща с 
директора на ИК от китайска страна – проф. Дун, в 
началото на учебната 2019/2020 година г-жа Лилия 
Христова – директор на дирекция „Образование и 
младежки дейности“, подчерта подкрепата на Об-
щина Варна за проекта. 

За съжаление, епидемията от новия корона-
вирус наложи преминаването в онлайн обучение 
за цялата страна, което неминуемо даде отра-
жение и на обучението по китайски език. Част от 
училищата в гр. Варна прецениха, че този начин на 
изучаване на езика е голямо предизвикателство за 
техните ученици и прекратиха занятията от новата 
учебна година. В момента в гр. Варна преподава 
г-ца Аделина Илиева, която води часове на 2 групи 
ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ и 2 групи в СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
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During the reported period the Chinese 
language teaching in the sea capital Varna has 
grown significantly. More than 250 students from 6 
educational institutions had studied Chinese, namely: 
the Medical University, Kliment Ohridski High School, 
Dimcho Debelyanov High School, Frederic Joliot-
Curie Secondary School, Joan Exarch High School and 
Charles Perrault International French Lyceum. 

During a meeting at the beginning of the 
2019/2020 school year with the Director of the CI – 
Prof. Dong, the Director of the "Education and Youth 
Activities" Department Ms. Liliya Hristova expressed 
the support of the Municipality of Varna for this 
initiative. Unfortunately, the epidemic of the new 
coronavirus necessitated the transition to online 
training for the whole country, which inevitably 
affected the Chinese language training. Some of the 
schools in Varna considered that this way of learning 
the language is an unbeadable challenge for their 
students and halted the classes for the new school 
year. Currently in Varna Ms. Adelina Ilieva, teaches 
two groups of students from Dimcho Debelyanov High 
School and two groups at St. Kliment Ohridski  High 
School.
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本年度，海上首都瓦尔纳的汉语教学有
了显著的发展。有来自6个教育机构的250多
名学生学习汉语，分别是：医科大学、克里门
特·奥赫里斯基高中、迪姆乔·德别良亚诺夫
高中、弗雷德里克·乔利奥特·居里中学、
琼·阿克高中和查尔斯·佩罗国际法语学校。
在2019/2020学年开始时，在与大特尔诺沃大
学孔子学院中方院长董元兴教授举行的会议
中，“教育和青年活动”部主任莉莉亚·赫里
斯托娃（Liliya Hristova）女士表示了瓦尔
纳市政府对汉语教学计划的支持。

不幸的是，新冠状病毒的疫情使得整个
国家的教学模式不得不向在线形式过渡，这
不可避免地影响了汉语的相关教学。 在瓦尔
纳的一些学校当中， 采用线上的方式进行语
言教学对学生是一项艰巨的挑战，因此他们选
择中断这一学年的课程。 Adelina Ilieva是
目前在瓦尔纳任教的志愿者教师，她的学生是
来自Dimcho Debelyanov高中的2组学生和St. 
Kliment Ohridski高中的2组学生。
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Попово е малък град с богата културна ат-
мосфера. Благодарение на усилията на Община 
Попово и Народно читалище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ обучението по китайски език се осъщест-
вява за пета поредна година. В момента близо 
100 души от 3 детски градини („Здравец – ДС“, 
„Здравец – ОС“ и „Лястовичка“); 3 основни учили-
ща (ОУ „Н.Вапцаров“, ОУ „Св. Климент Охридски“ 
и ОУ „Л.Каравелов“), Професионалната гимназия 
по техника и лека промишленост и Читалището, 
изучават китайски език. Всички занятия се водят 
дистанционно. Доброволката, изпратена от Ин-
ститут „Конфуций“ в гр. Попово през учебната 
2020/2021 година, е г-ца Ю Фаню. 

Popovo is a small town with a rich cultural 
atmosphere. Thanks to the efforts of the Municipality 
of Popovo and the St. St. Cyril and Methodius 
Community Center, the Chinese language training is 
carried out for the fifth consecutive year. Currently 
nearly 100 students from 3 kindergartens (“Zdravets 
– DS”, “Zdravets – OS” and “Lyastovichka”), 3 primary 
schools (N. Vaptsarov Primary School, St. Kliment 
Ohridski Primary School and Lyuben Karavelov 
Primary School), the High School of Engineering 
and Light Industry and the Community Center study 
Chinese language. All classes are conducted remotely 
due to the epidemic. The volunteer sent in Popovo 
by the Confucius Institute for the 2020/2021 school 
year is Ms. Yu Fanyu.

P o p o v o是一个有着浓厚文化氛围的小
镇。在波波沃市政府以及St. St. Cyril and 
Methodius社区中心的共同努力下，汉语课程已
经连续进行了五年。目前，该教学点有近1百名
学生，他们分别来自3个幼儿园（Zdravets–
DS、Zdravets–OS和Lyastovichka）、3所小学
（N. Vaptsarov小学、St. Kliment Ohridski小
学和Lyuben Karavelov小学）、工程与轻工业高
等学校，以及波波沃社区中心。由于疫情缘故，
目前所有课程都是远程进行的，在2020-2021学
年派往波波沃的志愿者教师是喻璠玙。

ПОПОВО
POPOVO
波波沃市



45
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2020

Институт        „Конфуций“     започна   сътрудни-
чеството си с Община Бургас през 2016 г. Общината 
работи активно за по-широкото разпространение на 
китайския език и култура в морския град. В началото 
на тази учебна година директорът на Институт 
„Конфуций“ доц. Искра Мандова и зам.-кметът – г-жа 
Йорданка Ананиева обсъдиха по време на работна 
среща възможностите за организиране на по-масови 
мероприятия в града и алтернативи за пренасяне на 
част от културните събития в онлайн пространството. 
През отчетния период обучение по китайски език 
се извършва в 5 институции в града – 2 основни 
училища (ОУ „Любен Каравелов“, и ОУ „Александър 
Георгиев-Коджакафалията“), 2 средни училища (СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ и ППМГ „Акад. Никола 
Обрешков) и Бизнес инкубатора, където се провежда 
курс за граждани. Към момента в една част от 
училищата занятията се провеждат дистанционно, 
чрез използването на различни онлайн платформи, 
а в друга – са отложени. Доброволец в гр. Бургас от 
началото на новата учебна година е г-н Сю Чи. 

През отчетния период започна и 
сътрудничеството между Английската езикова 
гимназия „Гео Милев“ и Институт „Конфуций“, пред 
което се откриват големи перспективи в бъдеще. 
През учебната 2019/2020 г. за пръв път 78 гимназисти, 
разпределени в три паралелки, започнаха 
изучаването на китайски език като втори чужд 
език, а ръководството на училището изрази своето 
желание и готовност обучението по китайски език 
в по-горните класове да се осъществява паралелно 
от преподаватели-доброволци, носители на езика, 
изпратени от ИК към ВТУ.

Confucius Institute at UVT began its cooperation 
with the Municipality of Burgas in 2016. The city 
administration is actively working for the wider 
dissemination of the Chinese language and culture in 
the seaside town. At the beginning of this school year, 
the director of the CI Assoc. Prof. Iskra Mandova, and 
the Deputy Mayor Ms. Yordanka Ananieva discussed 
the possibilities for organizing more mass events in 
the city and for moving part of cultural events online 
as an alternative during the pandemic. During the 
reported period, Chinese language training is held in 
5 institutions in the city – 2 primary schools (Lyuben 
Karavelov Primary School and Alexander Georgiev-
Kodzhakafaliyata Primary School), 2 secondary 

schools (St. Cyril and St. Methodius Secondary School 
and “Acad. Nikola Obreshkov” Secondary School) and 
the Business Incubator, where a course for citizens is 
organized. Currently in one of the schools the classes 
are held remotely through various online platforms, 
while in other schools – they are postponed. Mr. Xu 
Qi has been a volunteer teacher in the city of Burgas 
since the beginning of the school year.

During the reported period, the Geo Milev 
English Language High School in Burgas and the 
Confucius Institute began their cooperation, which 
opens up great prospects for the future. During the 
2019/2020 school year, for the first time 78 high 
school students, divided into three classes, began 
learning Chinese as a second foreign language, and 
the school management expressed its desire and 
readiness to also start teaching Chinese in the upper 
grades.

 大特尔诺沃大学孔子学院于2016年开始
与布尔加斯市政府进行合作。市政府一直致力
于在这个海边小城传播中国语言和文化。在本
学年开始时，孔子学院的院长Iskra Mandova教
授和布尔加斯市副市长Yordanka Ananieva讨论
了在该市举办更多大型活动的可能性，以及将
部分文化活动转为网络在线形式的可行方案。
本年度，该市共有5个机构开展汉语教学——2
所小学（Lyuben Karavelov小学和Alexander 
Georgiev-Kodzhakafaliyata小学）、2所中学
（St. Cyril and St. Methodius中学和Acad. 
Nikola Obreshkov中学），还有一个向普通市
民开放的商业教学点。因疫情，目前其中一所
学校通过使用各种在线平台进行远程授课，而
其他的学校则选择暂停课程。自本学年开始，
在布尔加斯市担任志愿者教师的是：徐琦。

在本报告所述期间，布尔加斯的乔治·米
列夫（Geo Milev）英语高中与大特尔诺沃大
学孔子学院开始了合作，开辟了未来的美好前
景。在2019至2020学年，78名高中学生被分成
三个班，首次开始将汉语作为第二外语学习；
学校管理层也表达了在高年级开始教授汉语的
愿望并做好了相关准备。

БУРГАС
 BURGAS

 布尔加斯市



СЛИВЕН
SLIVEN
斯利文

СОФИЯ
SOFIA
索非亚市

Вече 5 години продължава успешното сътруд-
ничество между Хуманитарната гимназия „Дамян 
Дамянов“ – гр. Сливен и Институт „Конфуций“ във 
ВТУ. Училището полага големи усилия за привлича-
нето на повече желаещи да изучават китайски език. 
Освен за учениците от Хуманитарната гимназия, кур-
сове се организират и за ученици от други училища 
и за граждани. От началото на тази учебна година, 
наред с часовете по китайски език, се провеждат и 
такива по китайска култура, поради големия интерес 
от страна на обучаемите. Доброволец в град Сливен 
за учебната 2020/2021 г. е г-ца Ли Юнхан. В момента 
тя провежда часовете си онлайн, като успоредно с 
това заснема кратки видео уроци по китайски език, 
които се споделят и в официалната страница на ИК 
във Фейсбук.

The successful cooperation between Damyan 
Damyanov Humanities High School in Sliven and the 
Confucius Institute at UVT has been going on for 5 years 
now. The school is working hard to attract more Chinese 
language learners. Apart from the students from the 
Humanities High School, courses are also organized 
for students from other schools and for citizens. Since 

the beginning of the school year, in addition to Chinese 
language classes, there are also Chinese culture classes, 
due to the great interest of the students. Ms. Li Yonghan 
is the volunteer in the city of Sliven for the 2020/2021 
school year. She currently conducts her classes online, 
while also filming short video lessons in Chinese, which 
are shared on the CI‘s official Facebook page.

 斯利文的Damyan Damyanov人文高中与大
特尔诺沃大学孔子学院之间的合作已经顺利地进
行了五年，该校一直努力吸引更多的学生从事汉
语学习。除了人文高中，在斯利文还有部分其他
学校开设了汉语课程，该教学点还有对普通市民
开放的汉语课程。由于学生的浓厚兴趣，自本学
年开始，在开设汉语语言课之余，该市还开展了
汉语文化课程。2020-2021学年在斯利文市的志
愿者教师是：李咏涵，她目前的教学形式是线上
授课。于此同时，她还拍摄中文短片，并在孔子
学院的官方Facebook页面上分享。
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За трета година се провеждат часове по ки-
тайски език в Първа частна математическа гим-
назия и Частно основно училище „Питагор“. За-
писалите се ученици през новата учебна година 
са от I до VIII клас, като по-голямата част от тях са 
начинаещи. Учениците в прогимназиална възраст 
напредват доста бързо и са много мотивирани, 
споделя тяхната учителка. Интересът им е насочен 
както към усвояването на езика и изписването на 
йероглифите, така и към културата и историята на 
Китай. Преподавателят-доброволец тази година 
там е г-ца Елисия Иванова. 

For the third year, Chinese language classes are held 
at the Pythagoras First Private Mathematical High School 
and Private Primary School. The students enrolled in the 
new school year are mostly beginners from 1st to 8th grade. 
Junior high school students are progressing quite fast and are 
very motivated, says their teacher. Their interest is focused 
on learning the language and writing of the characters, as 
well as on the culture and history of China. The volunteer 
teacher in the school is Ms. Elisiya Ivanova.

 在Pythagoras第一私立数学学校开设的汉
语课程已经进行到第三年了。新学年入学的学生
大多是1年级至8年级的初学者。他们的老师说：
该校中学生的学习效率很高，而且有着强烈的学
习欲望。他们的兴趣集中在学习语言、汉字书
写，以及中国的文化和历史上。该学校的志愿者
教师是Elisiya Ivanova。
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in 3 educational institutions. At the beginning of the 
school year the number of students was over 70 
(20 students from the kindergarten, 10 in preschool 
age, 35 in primary school and 8 adults). Due to the 
epidemic in the country, only classes with adults are 
currently held, which are divided into 2 groups – 
beginners and advanced.

 切洛佩奇的汉语教学已连续开展了三年。 
孔子学院派王秋娜作为本学年的志愿者教师，她
目前在3个教育机构任教。在本学年开始时，学
生人数超过70人（幼儿园学生20名、学龄前10
名、小学生35名、成人8名）。由于疫情，目前
仅有成人课程在进行教学，成人课程分为初级班
和高级班。

ЧЕЛОПЕЧ
CHELOPECH

切洛佩奇
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За трета поредна година стартира обучението 
по китайски език в гр. Челопеч. За настоящата учеб-
на година като доброволец Институт „Конфуций“ из-
прати г-ца Уан Чиуна. Тя преподава в 3 образовател-
ни институции, като в началото на учебната година 
броят на обучаващите се е бил над 70 души (20 деца 
от детска градина, 10 в предучилищна възраст, 35 в 
начална училищна възраст и 8 възрастни). Заради 
епидемиологичната обстановка в страната в момен-
та се провеждат единствено часовете с възрастните, 
разпределени в 2 курса – начинаещи и напреднали. 

For the third year Chinese language training 
has been going on in the town of Chelopech. Ms. 
Wang Qiuna was sent by the Confucius Institute as 
a volunteer for the current school year. She teaches 
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КАЗАНЛЪК 
KAZANLAK
卡贊勒克

За втора поредна година ИК изпраща до-
броволец в града на розите – Казанлък. Обуче-
нието по китайски език се провежда в СУ „Ек-
зарх Антим I“ – училище със стара история и 
традиции. Китайският език се преподава като 
свободно избираема дисциплина. Тази учебна 
година общо 30 ученици от I до XI клас са избра-
ли да го изучават. В момента доброволец там е 
г-н Шъ Йенбин. От 30 ноември 2020 г. учениците 
са преминали в онлайн обучение. 

For the second year, the CI sends a Chinese 
volunteer teacher to the city of roses – Kazanlak. The 
Chinese language training is held at “Ekzarh Antim the 
1st” High School – a  school with ancient history and 
traditions. Chinese is taught as an elective course. For 

the current school year, a total of 30 students from 
1st to 11th grade have chosen to study the language. 
Mr. Shi Yanbin is currently a volunteer teacher there. 
As of November 30, 2020, students have gone into 
online learning because of the pandemic.

今年是大特尔诺沃大学孔子学院第二年派出
汉语志愿者教师前往玫瑰之城——卡赞勒克。该
市的汉语课程在具有悠久历史的Ekzarh Antim第
一高中进行，课程类型是选修课。在本学年，共
有30名来自1-11年级的学生选择学习汉语。目前
在卡赞勒克的志愿者教师是石言彬。由于疫情，
从2020年11月30日开始，所有的学生已进入在线
学习模式。
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ПОСЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ 
OFFICIAL VISITS AT THE CONFUCIUS INSTITUTE

孔子学院的正式访问

След като беше публикуван първият по-го-
лям материал за Институт „Конфуций“ към ВТУ 
във в. „Китай днес“, през октомври 2019 г. главни-
ят редактор на вестника – г-н Петър Герасимов и 
двама негови колеги посетиха Института и прове-
доха работна среща с директорите, на която бяха 
обсъдени възможности за съвместна работа.

After the publication of the first major 
article about the Confucius Institute at the University 
of Veliko Tarnovo in the newspaper China Today, in 

ПОСЕЩЕНИЯ 
VISITS 

接待来访

October 2019, the editor-in-chief of the newspaper - 
Mr. Peter Gerasimov and two of his colleagues visited 
the Institute and had a meeting with directors, where 
opportunities for joint work were discussed.

 2019年10月，《今日中国》报上刊登了
有关大特尔诺沃大学孔子学院的第一篇重要
文章。该报的主编彼得·格拉西莫夫（Peter 
Gerasimov）先生和他的两个同事访问了大特孔
院，与院长进行了会谈，探讨了将来深化合作
的可能。
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Китайският културен аташе бе на посеще-
ние в Община Велико Търново. Директорът на 
Институт „Конфуций“ доц. Искра Мандова го при-
дружи на среща с г-жа Нелина Църова – директор 
на Дирекция „Култура, туризъм и международни 
дейности“. 

This year, Guan Xin, the cultural attaché 
at the Embassy of the PRC in Bulgaria visited the 
Municipality of Veliko Tarnovo. The Director of 
the Confucius Institute Assoc. Prof. Iskra Mandova 

accompanied him to a meeting with Ms. Nelina 
Tsarova – Director of the department of Culture, 
Tourism and International Affairs.

 本年度，中华人民共和国驻保加利亚大
使馆的文化参赞关昕访问了大特尔诺沃市。大
特尔诺沃大学孔子学院院长伊斯克拉·曼多娃
（Iskra Mandova）副教授陪同他与文化、旅
游和国际事务部主任内琳娜·萨洛娃（Nelina 
Tsarova）女士进行了友好会面。
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1. Директорът на Институт „Конфуций“ във ВТУ участва в кръгла маса за проблемите на ки-
тайския език

https://www.borbabg.com/2020/01/22/direktort-na-institut-konfutsiy-vv-vtu-uchastva-v-krgla-masa-
za-problemite-na-kitayskiya-ezik/

2. Културни мостове на дружбата. Аспекти от дейността на институт „Конфуций“ във Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://www.kitajdnes.com/index.php/component/content/article/159-2018-12-21-06-23-39/2019-
07-13-04-57-45/1497-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D1%83
%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0?Itemid=437&Itemid=847

3. Учители по китайски език от страната бяха на обучение в старата столица
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/utchiteli-po-kitayski-ezik-ot-stranata-byaha-na-obutchenie-v-

starata-stolitsa.html

4. Китайските обичаи и традиции
https://www.kitajdnes.com/index.php/component/content/article/103-2018-12-21-06-23-39/2019-

01-03-17-20-15/2054-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20
%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4
%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8?Itemid=437&Itemid=847

5. Чествания на Институт „Конфуций“-Велико Търново. Шеста международна научна конфе-
ренция „Дипломатически, икономически и културни отношения между КНР и страните от Централ-
на и Източна Европа“

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
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https://www.kitajdnes.com/index.php/component/content/article/104-2018-12-21-06-23-39/2019-
01-03-17-24-44/1414-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20
%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9%E2%80%9C-
%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BE?Itemid=437&Itemid=847

6. Велико Търново: Седем години от откриването на Институт „Конфуций“ в града ще бъдат 
отбелязани през месец октомври

https://glas.bg/ot-poslednite-minuti/veliko-tarnovo-sedem-godini-otkrivaneto-institut-
konfutsii-387708

7. Велико Търново. Седем години от откриването на Институт Конфуций“ във ...
http://novini247.com/novini/veliko-tarnovo-sedem-godini-ot-otkrivaneto-na-institut-konfutsiy-

vav_1753335.html

8. С духа на китайската култура
https://www.kitajdnes.com/index.php/component/content/article/104-2018-12-21-06-23-39/2019-

01-03-17-24-44/1748-%D0%A1%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA
%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0
%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?Itemid=437&Itemid=847

9. Около 250 варненски ученици и студенти изучават китайски език
https://dariknews.bg/regioni/varna/okolo-250-varnenski-uchenici-i-studenti-izuchavat-kitajski-

ezik-2205602

10. Институт „Конфуций“ запали хиляди по китайския
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%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%BF/

11. ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯ 70 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ
https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/27285-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D
0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-70-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B
E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%
B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9

12. Посрещане на „Годината на Металния плъх“
https://www.sulevski-ruse.org/posreshtane-godinata-na-metalniya-plah/

13. Пролетният фестивал във Варна
https://unimedia.shu.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8

f%d1%82-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-
%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/?fbclid=IwAR2D0uekLRoxJcVuogGJpEK3KhfY2JWl0KNUC073i1K
vj5G20UfLzVVejgI
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14. Студенти и ученици с награди от конкурс на Институт „Конфуций“
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/studenti-i-utchenitsi-s-nagradi-ot-konkurs-na-institut-konfutsiy.

html

15. Награда от Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
htt p : / /o u p e -v t . co m / % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 0 % B 3 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 0 % D 0 % B 4 % D 0 % B 0 -

%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%B
E%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2/

16. Партньорство между СА „Д. А. Ценов“ и Институт „Конфуций“
https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/partnyorstvo-mezhdu-sa-d-a-tsenov-i-institut-konfutsiy

17. Близо 250 варненски ученици и студенти изучават китайски език
https://petel.bg/m/.segabg.com?action=view&id=346605&opinion=

18. КУРС ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
https://www.shu.bg/news-events/news/kurs-po-kitajski-ezik-i-kultura-2/

19. Институт „Конфуций“ обявява X Национален конкурс на тема „България и Китай – древни 
и уникални цивилизации“

https://regnews.net/news/15809029816592/institut-konfutsiy-obyavyava-x-natsionalen-konkurs-na-
tema-balgariya-i-kitay-drevni-i-unikalni-tsivilizatsii

20. Китай и проф. Легкоступ – любов необяснима
h t t p s : / / t r u d . b g / % D 0 % B A % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B 9 - % D 0 % B 8 -

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83
%D0%BF-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D1%8
1%D0%BD/

21. Изложба с творби от национален конкурс представят в Институт „Конфуций“ на ВТУ
https://www.dnesbg.com/kultura/izlozhba-s-tvorbi-ot-natsionalen-konkurs-predstavyat-v-institut-

vkonfutsiyv-na-vtu.html

22. Близо 250 варненски ученици и студенти изучават китайски език. След натрупване на съот-
ветния хорариум могат да се явят на изпит за придобиване ниво на владеене

https://www.chernomore.bg/a/2-varna/193700-blizo-250-varnenski-uchenitsi-i-studenti-izuchavat-
kitayski-ezik

23. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се включи във форум за обучението по китайски език в Бъл-
гария

https://regnews.net/news/15795274146680/vtu-sv-sv-kiril-i-metodiy-se-vklyuchi-vav-forum-za-
obuchenieto-po-kitayski-ezik-v-balgariya

24. Министерството на здравеопазването с мерки срещу коронавируса (ОБЗОР)
https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276102/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%

82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD

25. Китайското посолство се поклони пред идеята казанлъшки деца да изучават китайски
https://vestnikiskra.com/obshtestvo/kitaiskoto-posolstvo-se-pokloni-pred-ideyata-kazanlashki-detsa-

da-izuchavat-kitaiski/
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26. Посланикът на Китай е на посещение в Търговище
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2155012

27. Членове на ПП ГЕРБ-Търговище разгледаха фотографска изложба, посветена на 70-тата го-
дишнина от установяване на дипломатическите отношения между Китай и България

http://gerb-targovishte.com/news.php?extend.1344

28. С изложба отбелязаха 70 годишнината от установяване на дипломатически отношения 
между България и Китай в Търговище

https://namegdana.com/s-izlojba-otbeliazaha-70-godishninata-ot-ustanoviavane-na-diplomaticheski-
otnoshenia-mejdu-bulgaria-i-kitai-v-targobishte/

29. Приятели на Китай
https://bnr.bg/shumen/post/101199752/priateli-na-kitai

30. Българо-китайските културни взаимоотношения от 80-те години на ХХ век до днес
https://pogled.info/avtorski/Nako-Stefanov/balgaro-kitaiskite-kulturni-vzaimootnosheniya-ot-80-te-

godini-na-hh-vek-do-dnes.114012

31. Сияна Симеонова: Китайците издигат образованието в култ
https://unimedia.shu.bg/%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0

%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0

32. Годината на Металния плъх посрещнаха с песни и танци учениците от СУ „В.Левски“
https://www.briag.bg/godinata-na-metalniya-plkh-posreshchnakha-s-pesni-i-tantsi-uchenitsite-ot-su-

vlevski

33. Културните събития в Търговище през февруари 2020 г.
https://ilovebulgaria.eu/targovishte-events/

34. Посланикът на Китай в България посети Търговище
https://kiss13.net/news/targovishte/poslanikat-na-kitai-v-balgariya-poseti-targovishte

35. Посланикът на Китай посети община Търговище 
https://novinata.bg/regiona/poslanikat-na-kitay-poseti-obsthina-targovisthe/

36. 海外友人为我校抗击疫情鼓劲加油
https://voice.cug.edu.cn/info/1032/15795.htm

37.【书写奋进之笔 献礼伟大祖国】地大国际化办学昂扬向前
https://voice.cug.edu.cn/info/1032/15090.htm

38. 我校获批又一欧盟伊拉斯谟+项目
https://voice.cug.edu.cn/info/1002/15462.htm

39. “中国与保加利亚建交70周年”主题图片展在特尔戈维什特市揭幕
http://www.hanban.org/article/2019-12/11/content_795953.htm
http://www.hanban.org/article/2019-06/13/content_776797.htm



Veliko Tarnovo

Slivnitsa

Sliven

Rousse

Targovishte

RazgradSvishtov

Bourgas

Shumen
Varna

Chelopech
Sofia

Popovo

Slivnitsa



СЪСТАВИТЕЛИ/ COMPILERS/《2020年年度报告》撰稿：
доц. д-р Искра Мандова, проф. Дун Юенсин, Мартина Димитрова

Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD, Prof. Dong Yuanxing, Martina Dimitrova

伊丝克拉·曼多娃 副教授，博士
董元兴 教授

玛蒂娜·季米特洛娃

ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/TRANSLATION IN ENGLISH/英文翻译:
Искра Мандова/ Iskra Mandova/ 伊丝克拉•曼多娃

проф. Дун Юенсин, Prof. Dong Yuanxing, 董元兴 教授
Георги Златев/ Georgi Zlatev/ 乔治•泽拉铁夫 （林子瑜）

ПРЕВОД НА КИТАЙСКИ ЕЗИК/TRANSLATION IN CHINESE/ 中文翻译:
Iskra Mandova, Dong Yuanxing, Liu Zitong, Shi Yanbin, Ge Lijiao

 伊丝克拉•曼多娃，董元兴, 刘子童, 石言彬, 葛利娇

ПОДБОР НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ:
Мартина Димитрова/ Martina Dimitrova 

Анелия Калинова/ Aneliya Kalinova

РЕДАКТОРИ/ EDITORS/ 编辑、校对：
доц. д-р Искра Мандова, проф. Дун Юенсин 

Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD, Prof. Dong Yuanxing
伊丝克拉·曼多娃 副教授，博士

董元兴 教授

Графичен дизайн/Graphic design/ 图文设计:
доц. Пеньо Пенев/ Assoc. Prof. Penio PENEV

Компютърен дизайн и предпечат/Computer design and prepress/ 印刷监制:
Печатница СИРА - Велико Търново


