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И  К   
В  

 I О  
Институт „Конфуций“ ИК  във Великотър-

новския университет ВТУ  е открит на 10 октом-
ври 2012 година. Партн ор за създаването му от 
китайска страна е Китайският университет по гео-
науки Ухан . С подкрепата на Китайската между-
народна образователна фондация и ентъра за 
езиково обучение и сътрудничество към инис-
терство на образованието в Китай, под ръковод-
ството на Управителния съвет УС  и чрез общите 
усилия на екипа на ИК, през 2020 г. и през 2021 
г. в условията на продължаващата пандемия от 
КОВИ -1 , бяха организирани голяма част от еже-
годните мероприятия на Института, а броят на 
обучаемите се запази. 

а отчения период занятия по китайски език 
и култура бяха водени в над 0 учебни заведения 
в 12 града в България, а именно  Велико Търново, 
Русе, Търговище, Попово, умен, Свищов, Варна, 
Бургас, Сливен, Казанлък, елопеч и София. 

През учебната 2020/2021 г. продължиха да 
се провеждат, макар и в електронна среда, кур-
сове по китайски език за начинаещи и средно на-
преднали, за деца, подготвка за HSK и HSKK, как-
то и курсове по китайски бойни изкуства тайчи и 
цигун . Броят на учащите е средно над 2000 ре-
гистрирани. Изпитният център към Института ор-
ганизира и проведе  онлайн изпита за придоби-
ване на ниво на китайски език – HSK и HSKK. През 
2020/2021 г. ИК във ВТУ организира ежегодния 
конкурс „България и Китай – древни и уникални 
цивилизации“ и две по-масови събития на откри-
то в двете училища във Велико Търново, където се 
изучава китайски език. През изминалата година 
усилията на екипа на Института бяха насочени и 
към поддържане на интереса към китайския език 
и култура чрез социалните мрежи. 

На  и  октомври 2021 г. в ИК във ВТУ се 
проведе VIII еждународна научна конферен-
ция на тема  „ ипломатически, икономически и 
културни отношения между Китай и страните от 

ентрална и Източна вропа“. дна от целите на 
научния форум е да се насърчи развитието на по-
литическите, икономическите и културните отно-

В ВЕ ЕНИЕ  R ILE   
大特大学 学院     

шения между Китай и страните от И  в рамките 
на Инициативата „ дин пояс, един път“ и орма-
та за регионално сътрудничество „1 1“, за да се 
проучи настоящото състояние и перспективите на 
двустранните отношения в различни области, как-
то и засилване на академичния обмен. Близо 0 
учени, експерти и гости от български и китайски 
университети и други образователни институции 
се вкл чиха онлайн и на живо в конференцията.  

Разнообразните дейности и постиженията 
на ИК привлякоха вниманието на китайската но-
винарска агенция Синхуа, в.„Китай нес“, 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 университет е 
достъпен на адрес  
www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg
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 II     -
      

 
аседанията 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 ре-
шения по важни въпроси, свързани с дейността в 
ИК. При ежедневната работна комуникация, еки-
път на ИК, заедно с членовете на Управителния 
съвет, използват имейл и социални мрежи като 

eChat, Facebook, QQ и др. за обмен на докумен-
ти, публикуване на известия за различни дейнос-
ти, споделяне на снимки от текущи събития и ме-
дийно отразяване.

С цел подобряване дейността на ИК, е раз-
работен набор от правила и разпоредби относно 
често срещани проблеми в ежедневната и препо-
давателската работа на китайските преподавате-
ли и доброволци. Правилникът за устройството и 
дейността на ИК във ВТУ е гласуван от УС на ИК, 
утвърден е от Ректора на ВТУ и е в сила от 1 ли 
201  г. В него се определят задълженията на це-
лия 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 -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. 

 III И    -
   

а да отговорят на индивидуалните нужди 
на различните групи обучаеми, преподаватели-
те от ИК използват съвременни учебни пособия 
като „Happy Chinese“, „The oad 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. а отчетния 
период бяха закупени около 0 нови заглавия на 
български език. 

През 201  г. ИК във ВТУ издаде първия си 
сборник с научни доклади от еждународната 
научна конференция на тема  „ ипломатически, 
икономически и културни отношения между Ки-
тай и страните от ентрална и Източна вропа“, 
с който бе отбелязана -годишнината от устано-
вяването на българо-китайските дипломатически 
отношения. Оттогава докладите от конференци-
ята се публикуват ежегодно, а колективният том 
вече е вкл чен в Националния референтен спи-
сък и е рефериран и индексиран в C L, AD 
и др. бази данни. През 2021 г. ИК във ВТУ издаде 
седмия си брой, а осмият е в процес на съставяне. 

През 201  г. доц. д-р Искра андова, дирек-
тор на ИК от българска страна, заедно със своя 
изследователски екип завърши международния 
си проект за съставяне на учебни програми по ки-
тайски език за училищата, който беше възложен 
от китайската страна, а през отчетния период про-
грамите бяха публикувани и вече са на разполо-
жение на всички преподаватели по китайски език 
в България. 

През отчетния период китайският дирек-
тор проф. ун енсин подаде заявка участие в 
изследователски проект на тема „Обучението 
по китайски език в България в контекста на КО-
ВИ -1  текуща ситуация, проблеми и мерки за 
противодействие“ в ентъра за езиково обучение 
и Сътрудничество на китайското инистерство на 
образованието. Изследователският доклад със 
заглавие „Развитието на обучението по китайски 
език в България“, в съставянето на който той участ-
ва, е официално публикуван в „ урнал за между-
народно обучение по китайски език“ ournal of 
International Chinese Language ducation .
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 I      
T  

 I   I  
The Confucius Institute CI  at niversity of 

Veliko Tarnovo VT  was established on ctober 
10th, 2012. Its Chinese partner is China niversity 
of eosciences uhan  hereinafter C . nder 
the guidance of the Chinese International ducation 
Foundation and the Center for Language ducation 
and Cooperation of the Chinese Ministry of ducation, 
and with the supervision of the Board of Advisors of CI 
at VT hereinafter B A , and through the joint e orts 
of the CI sta  in 2020 and 2021 in the conditions of the 
ongoing pandemic of C VID-1 , our CI still managed to 
hold a large part of its annual events, and the number 
of students did not decrease signi cantly.

During the reported period, Chinese language 
and culture classes were held in over 0 schools in 
12 cities in Bulgaria, namely  Veliko Tarnovo, use, 
Targovishte, Popovo, Shumen, Svishtov, Varna, Burgas, 
Sliven, Ka anlak, Chelopech and So a.

During the 2020/2021 school year, Chinese 
language courses for beginners and intermediate 
students, children, HSK and HSKK preparation classes, 
as well as Chinese martial arts courses Taiqi and 
Qigong  continued to be held, albeit in an online 
environment. The number of registered students is 
over 2000. The Test Center at the Institute organi ed 
and held  online HSK and HSKK e ams. In 2020/2021, 
the CI at the niversity of Veliko Tarnovo organi ed 
its annual “Bulgaria and China – Ancient and nique 
Civili ations  Competition and two larger open-air 
events in the two schools in Veliko Tarnovo, where 
Chinese is taught. ver the past year, the e orts of 
the Institute s team were also focused on maintaining 
interest in the Chinese language and culture on the 
Internet through its social media. 

n ctober - , 2021, The th International 
Conference on “Diplomatic, conomic and Cultural 

elations between China and Countries in Central 
and astern urope  was successfully held at CI at 

VT. The purpose of the conference is to promote 
the development of political, economic and cultural 
relations between China and C  countries under 
the “Belt and oad  Initiative and “1 1  regional 
cooperation framework, to e plore the current status 
and development prospects of bilateral relations 
in various elds, and to strengthen e changes and 
cooperation between Chinese and Bulgarian scholars. 
About 0 scholars from Chinese and Bulgarian 
universities and other educational institutions 
a ended the conference both in the CI and online.

The various activities and achievements of the 
CI a racted the a ention of inhua Chinese ews 
Agency, China Today ewspaper, Bulgarian ational 
TV, Bulgarian ational adio, as well as other local 
and foreign media. ver 100 reports and articles in 
Chinese, nglish and Bulgarian can be found online 
and o ine.

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

language courses for beginners and intermediate 
students, children, HSK and HSKK preparation classes, 
as well as Chinese martial arts courses Taiqi and 
Qigong  continued to be held, albeit in an online 
environment. The number of registered students is 
over 2000. The Test Center at the Institute organi ed 
and held  online HSK and HSKK e ams. In 2020/2021, 
the CI at the niversity of Veliko Tarnovo organi ed 
its annual “Bulgaria and China – Ancient and nique 
Civili ations  Competition and two larger open-air 
events in the two schools in Veliko Tarnovo, where 
Chinese is taught. ver the past year, the e orts of 
the Institute s team were also focused on maintaining 
interest in the Chinese language and culture on the 
Internet through its social media. 

Conference on “Diplomatic, conomic and Cultural 
elations between China and Countries in Central 

and astern urope  was successfully held at CI at 
VT. The purpose of the conference is to promote 

the development of political, economic and cultural 
relations between China and C  countries under 
the “Belt and oad  Initiative and “1 1  regional 
cooperation framework, to e plore the current status 
and development prospects of bilateral relations 



 II   R   
M      

 L  
Meetings of B A are formally held at least once 

a year, either in Bulgaria or in China. In recent years, this 
meeting was often held during the lobal CI Conference 
to make decisions on major a airs of the CI, but last 
year it was held online. In daily communication, the CI s 
sta , including its B A members, use mail and social 
software such as eChat, 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 e cient, 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 organi ation structure, the 
work procedure and the sta  behavior, were o cially 
promulgated and put into e ect on uly 1st, 201  with 
the approval of the B A and the ector of VT. They 
stipulate the duties of all the CI sta  in line with the 
regulations of VT and Bulgarian law. pon arrival at CI 
at VT, 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 VT, the documentation of CI at VT 
is managed in accordance with the rules of VT, and all 
the CI nances are also carried out strictly in line with 
relevant regulations of VT.

In the past  years since its establishment, CI at VT 
has been in close contact with both VT and C . ith 
the support of the two partner universities, the work of 
the CI has progressed smoothly. henever a major event 
is carried out, the leaders of VT will generally take the 
time to participate. 

CI at VT is well-integrated in the Bulgarian 

community, not only in Veliko Turnovo but also in many 
other big cities, and has successfully and e ectively 
implemented cooperation with more than a do en 
municipalities, all faculties of VT, and with schools, 
kindergartens and youth centers in di erent cities as 
well.

 III R    I  
  

In order to meet the individuali ed learning 
needs of di erent learners, teachers of the CI used 
various te tbooks such as “Happy Chinese , “The 

oad 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 
literature in Bulgarian. More than 0 new titles in 
Bulgarian were purchased for the Institute s library 
during the reported period.

In 201 , CI at VT published the rst series of 
academic papers from the International Conference 
on “Diplomatic, conomic and Cultural elations 
between China and Countries in Central and astern 

urope  to commemorate the th anniversary 
of the establishment of Sino-Bulgarian diplomatic 
relations. Since then, the proceedings of the 
conference were published each year, which have 
already been included in the ational eference 
List of Bulgaria, as well as referenced and inde ed in 
international databases such as C L, AD, etc. In 
2021, CI at VT published the Proceedings of the th 
International Conference on Diplomatic, conomic 
and Cultural elations between China and C  
Countries, and the th series is under compilation.

In 201 , the Bulgarian Director, Iskra Mandova, 
together with her research team completed the 
international cooperation research project “Chinese 
Syllabus for Bulgarian Middle School Students , 
which was entrusted by the Chinese side, and during 
the reported period, the Syllabus was published and 
are now available to all Chinese language teachers in 
Bulgaria. Also during the reported period, the Chinese 
Director, Prof. Dong uan ing, has submi ed his 
research application – “Chinese Language ducation 
in Bulgaria in the Conte t of C VID-1  Current 
Situation, Problems and Countermeasures  – to the 
Center for Language ducation and Cooperation of 
the Chinese Ministry of ducation. hat s more, 
the research report entitled “The development of 
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Chinese language education in Bulgaria , which he 
participated in the compilation, has been o cially 
published in the ournal of International Chinese 
Language ducation.

保加利亚大特尔诺沃大学 学院

一、大特尔诺沃大学 学院2021年

保加利亚大特尔诺沃大学 学院 以
大特大学 学院 于2012年10月，中国的

是中国 大学 武 。2021年，在中国国
中文 和 中外 交 中

的 ，在大特大学 学院理 的
，大特大学 学院 体 力，在

V 19大 行的情 ，我们 了 目的
在 保持学生 的 ，学院举办了许多
很 的 。

9
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2020/2021学年，大特大学 学在12 0
学 开设了 课和中国文 课。 12

保加利亚各 ，分 是 大特尔诺沃 、 、特尔
特 、 门 、 尔 、 尔加 、 利文

、 、 沃 、 夫 、
和 亚 。由于 V 19 资 和国

， 2020年9月以 ，在 利夫 和
， 课 。
不 学习 的 学习 ，我

们通过 线上线 相 的方 开设了
、 、 儿 、 /

和 武术 太极、气功 多门 、多 课程。
注册 2000 。 年度 / 线上
， 生的通过 。

2021年，大特大学 学院在大特尔诺沃、
、 尔加 、 利文 举办了 学院 、中

国文 体 、中国 、中国 多 。
年度 保加利亚与中国 特的文 参

情持续 ， 前，不 了 多保加利
亚选 ， 度 了中国选 参加。 年度，
院 通过 社交媒体大力 ，极大程度保持
了保加利亚 对 学院的关注度以 对 和
中国文 的兴趣。

2021年10月 9 ， 中国与中
、 、文 关系 国 学术 在大特大学
学院 功 开， 在线上举

行。 在推 一 一 和 1 1
，中国与中 国 、 、文

关系 ， 在各 的关系
前 ，加 中国与保加利亚两国学 间的交 与
。 保加利亚多 的 、 校 、

中国 保加利亚特 大 生和 大
特尔诺沃、 亚、中国 、中国 多所 校
相关 的 、学 0 参加了 。
大特大学 学院开 的各 的
华社、保加利亚 中国 报社、保加利亚国
视 、保加利亚国 广 国内外媒体

、 、保 ，线上、线 报 、 100 。
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、 度与 的 设 中外 情

大特大学 学院理 年 开一
， 是在保加利亚 是在中国， 年 ，多

利 院大 期 开， 有关 院 大
的 。 年理 线上举行。在 的 通

和交 方面，大特大学 学院各
理 通 通过 ail 、 、
的 件， 文件， 各 的通 ，分享

和媒体报 。
了 、 有 ， 对一 有关

理、 学 和 、 的 ， 大
特尔诺沃大学校 、理 通过，一

大特大学 学院 、办 程 和行
的 章 度于201 年 月1 实 。

一 章 度 了大特大学 学院所有
的 ， 大特大学的校 保加利亚 的
。 一 的 、
相关 并 一 。 大特尔

诺沃大学的一 特 分，大特大学 学院
的 大特大学的 章 度进行 理，所有

大特大学的相关 章 度 行。
的9年 ，大特大学 学院与大特尔诺沃

大学、中国 大学 武 联系 ，在两校的
持 ，各 进 利。 开 大 ，大特
大学校 一 参加，中国 大学 武

以 。
大特大学 学院与保加利亚社 关系 ，
大特尔诺沃 在内的 20 的 、大

特大学各院系以 多 的中小学、 儿 、
年中 开 了 功有 的 。

、 目实 情

了 不 学习 的 学习 ，
院 ，在 学 中 了 、

我学 、 、 功 、
程 多 。 院的 年
一 ，其中 中国 的相关学术 以

保加利亚 的文 。 年度， 保加利亚
文 0 。
201 年，大特大学 学院 了 一 中国

与中 、 、文 关系国 学术 学术
文集 ， 保加利亚 中国 交 年，其后，

大特大学 学院 年 文集年 1
。目前， 年 保加利亚国 参 文 名
he a io al e ere ce Lis  o  B lgaria
，并 通过 中 在线 系 L

以 开 学术资源 在线 。2020年，
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大特大学 学院 了 中国与中
、 、文 关系国 学术 文集 ，
在 中。
2019年，保方院 丝 多 和她的

了她受中方 持的国
目 保加利亚中学生 课程大 ， 年度，其

并 保 参
。中方院 兴 持 一， 功 报了中

国 中外 交 中 国 中文
目 V 19 保加利亚中文 、
对 外， 参与 的 保加利亚中文

报告 在 国 中文 报 期上
。

大特尔诺沃大学 学院
co ci si s i e veliko r ovo bg
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УПРАВИТЕ ЕН С ВЕТ   AR   A IS RS
理

ПРО  Р РИСТО БОН О ОВ ВТУ  РЕКТОР   ПРЕ СЕ АТЕ  НА УС 
R  RIST  N L   T  RE T R   AIR  A
RIST  N L  大特大学校  理

  
 
ПРО  ПН П АМЕН Е КОСТУП ВТУ   ПО ЕТЕН ПРЕ СЕ АТЕ  И ЕН НА УС

R  LAMEN LE ST  R  A IL T   N RAR  AIR AN  MEM ER
LAMEN LE ST  大特大学  名 理 和

 

ПРО  АЙ С УН   ЗАМ ПРЕ СЕ АТЕ  НА УС
R  LAI L N    I E  RESI ENT   E T  AIRMAN  A

 中国 大学武 校   理

ПРО  АН И Н  ЕН НА УС
R  AN I N   MEM ER

群 中国 大学武  
  

О  АН УУЕЙ  ЕН НА УС
ASS C. P F. FA  L I C   M MB

 中国 大学武 ，国 学院 院   

О  Р СВЕТОС АВ КОСЕВ ВТУ   ЕН НА УС
ASS  R  S ET SLA  SE   T   MEM ER
S ET SLA  SE  ， 士  大特大学   

О  Р ИСКРА МАН ОВА ВТУ   ЕН НА УС
ASS  R  IS RA MAN A   T   MEM ER
IS RA MAN A   士 大特大学   
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НА И Т ЕКИП  STA  

ИРЕКТОРИ НА ИНСТИТУТ КОН У ИЙ  
I IRE T RS  学院院

М   
M   
П
A  

季 特   院 理

А  К  
A   
Б    

  И  
К  

L    
  学院 理

术 理

 З  
 

Е   И  К    
      

    
 

E   I      
     

  学院 保加利亚

训中 办 室

   
   

兴 

  И  М
A   I  M  
丝 多   ， 士

ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2021



НА ИТЕ ПРЕПО АВАТЕ И R TEA ERS/
资

13
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2021

уан ен – преподавател в Институт „Конфуций“ ВТУ  – гр. Велико Търново
Huang an – teacher at Confucius Institute VT  – Veliko Tarnovo

， 大特尔诺沃

Су ан – преподавател в Институт „Конфуций“ ВТУ  – гр. Велико Търново
Su Chang – teacher at Confucius Institute VT  – Veliko Tarnovo 

， 大特尔诺沃

ън апън – преподавател в Институт „Конфуций“ ВТУ  – гр. Велико Търново
Chen Dapeng – teacher at Confucius Institute VT  – Veliko Tarnovo
大 ， 大特尔诺沃

жан син  – доброволка в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
hang u in  – volunteer at “Vasil Levski  High School – use 

，

Лай зинтин  – доброволка в  гр. Търговище
Lai inting  – volunteer at “Hristo Botev  High School – Targovishte

， 特尔 特
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уо Син-и – доброволка в гр. Попово
uo inyi  – volunteer in Popovo

， 沃  

а Лин н – доброволка в гр. Варна
Ma Lingyun – volunteer in Varna

 ，  尔

Ли уей – доброволка в гр. Сливен
Li ui – volunteer in Sliven

 ， 利文

жан яо – доброволка в гр. Казанлък 
hang Miao – volunteer in Ka anlak

 ，  

У ън – доброволка в гр. Свищов
u Feng – volunteer in Svishtov

， 夫

Уан иуна – доброволка в гр. елопеч
ang Qiuna – volunteer in Chelopech

，
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Борислава Лечева – преподавател по бойни изкуства в Институт „Конфуций“ 
ВТУ  – гр. Велико Търново 

Borislava Lecheva – Chinese Martial Arts Instructor at Confucius Institute 
VT  – Veliko Tarnovo

中国武术 ， 大特尔诺沃大  

Сияна Симеонова – доброволка в У „ пископ Константин Преславски“ – гр. умен
Siyana Simeonova – volunteer at Shumen niversity “ piskop Konstantin Preslavski

， 门
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СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS

中华武术训练学习班

През зимния семестър на учебната 2020/2021 
г., поради усложнената епидемична обстановка 
в страната, нямаше възможност за присъствено 
провеждане на тренировки по китайски бойни из-
куства. Въпреки това г-ца Борислава Лечева про-
дължи да поддържа контакт със своите курсисти, 
като провеждаше онлайн тренировки и споделя-
ше с тях различни статии и материали, свързани с 
бойните изкуства. През отчетния период г-ца Ле-
чева активно работеше и за популяризирането на 
китайските бойни изкуства в интернет простран-
ството. Нейните видеа се радваха на широка по-
пулярност и одобрение сред последователите на 
фейсбук групата „Институт „Конфуций“ – ВТУ“. 

През летния семестър тренировките по тай-
чи и цигун бяха подновени и продължиха да се 
провеждат на открито до края на м. септември 
2021 г.   

След проведените групови тренировки с 
над 200 ученици в двете великотърновски учили-
ща, където се преподава китайски език, интересът 
към курса по кунгфу за деца се увеличи, но тъй 
като всички присъствени занятия във ВТУ бяха от-
менени със заповед на Ректора, стартирането на 
курса бе отложено. 

От новата учебна 2021/2022 г. в СУ „Вела 
Благоева“ – гр. В.Търново стартира СИП по кунгфу, 
за който към момента са се записали 11 ученици.  

During the winter semester of the 2020/21 
academic year, the conditi ons for the Chinese 
marti al arts courses at our CI were not favorable 
due to the complicated epidemic situati on in the 
country. However, Ms. Borislava Lecheva conti nued 
to keep in touch with her students by holding online 
courses and sharing relevant arti cles and resources. 
During the reported period, Ms. Lecheva also worked 
acti vely to promote Chinese marti al arts on our social 
media. Her videos were quite popular and enjoyed 
the interest and approval among the followers of our 
Facebook group.

During the summer semester,  as the conditi ons 
became more favorable, the Taiqi and Qigong training 
was held outdoors unti l the end of September 2021.

Aft er the open-air workshops and group 
training with over 200 students at two schools in 
Veliko Tarnovo, the interest in the Kung fu course for 
children greatly increased.

During the 2021/22 school year, Vela Blagoeva 
Primary School in Veliko Tarnovo started an electi ve 
course in Kung fu with 11 students currently enrolled.

 在 2020 / 21 学年的冬季学期，由于保
加利亚国内复杂的疫情，我院武术课程的条件其
实并不理想。但是 Borislava Lecheva 女士仍努
力通过举办在线课程、分享相关文章和资源，继
续与学生保持联系。在报告年度期内，Borislava 
Lecheva还积极在我们的社交媒体上推广中国武
术。她的视频很受欢迎，在我们的 Facebook 群
里有很多粉丝。到了夏季学期期间，由于疫情减
轻，各方面条件允许，所以太极拳和气功训练一
直在室外进行，直到 2021 年 9 月底。在大特尔
诺沃，有两所学校的 200 多名学生在参加了武术
的露天讲习班和集体训练后，对儿童功夫课程的
兴趣大有增加。

在 2021 / 22 学年，大特尔诺沃的 Vela 
Blagoeva 小学开设了一门功夫选修课，目前有 
11 名学生注册报名。

16 КУРСОВЕ И ОБУ ЕНИ  
RSES AN  TRAININ S

课程和 训

НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК  SК И SКК
S  AN  S

和

а отчетния период ИK проведе три он-
лайн изпита за придобиване на ниво на китайски 
езизк – на 1  март, на 2  април и на  ни, на кои-
то се явиха общо  души. о момента ИК към ВТУ 
успешно е провел 21 изпита HSK и HSKK. Провеж-
дането на изпитите в електронна среда засили ин-
тереса към изпитния център във Велико Търново 
и даде възможност за явяване на кандидати от 
по-отдалечени населени места.

During the reported period, the Test Center at 
our CI held three online HSK e ams – on March 1 , 
April 2 , and une , with a total of  participants. 
So far, the CI at VT has successfully organi ed 21 

HSK and HSKK e ams. Conducting the e ams in an 
online environment increased the interest in the Test 
Center in Veliko Tarnovo and opened the opportunity 
for people from remote parts of the country to easily 
participate in the e am.

在报告的年度期内，我院 举办了
线上 ， 间分 是  月 1  、  月 2  
和  月  ，一 有  参加。到目前
，大特 院 功 了21 和
。线上 了 多 关注设在大特尔诺沃

的 中 ，并 的 们 了参
加 的 利 。

През учебната 2020/2021 г. Институт 
„Конфуций“ проведе 2 онлайн курсa по китайски 
език за начинаещи – част I и част II, и 1 за деца в 
училищна възраст – ниво напреднали.  

During the 2020/21 academic year, the 
Confucius Institute at VT held two online Chinese 
language courses for beginners Part 1 and Part 2 , 
and one for school students Advanced level .
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ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LAN A E RSES

课程

在 2020 / 21 学年，大特大学 学院
学 开设了两门在线 课程 一班和 班 ，
在校学生开设了一门课程 课程 。
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СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS

中华武术训练学习班

През зимния семестър на учебната 2020/2021 
г., поради усложнената епидемична обстановка 
в страната, нямаше възможност за присъствено 
провеждане на тренировки по китайски бойни из-
куства. Въпреки това г-ца Борислава Лечева про-
дължи да поддържа контакт със своите курсисти, 
като провеждаше онлайн тренировки и споделя-
ше с тях различни статии и материали, свързани с 
бойните изкуства. През отчетния период г-ца Ле-
чева активно работеше и за популяризирането на 
китайските бойни изкуства в интернет простран-
ството. Нейните видеа се радваха на широка по-
пулярност и одобрение сред последователите на 
фейсбук групата „Институт „Конфуций“ – ВТУ“. 

През летния семестър тренировките по тай-
чи и цигун бяха подновени и продължиха да се 
провеждат на открито до края на м. септември 
2021 г.   

След проведените групови тренировки с 
над 200 ученици в двете великотърновски учили-
ща, където се преподава китайски език, интересът 
към курса по кунгфу за деца се увеличи, но тъй 
като всички присъствени занятия във ВТУ бяха от-
менени със заповед на Ректора, стартирането на 
курса бе отложено. 

От новата учебна 2021/2022 г. в СУ „Вела 
Благоева“ – гр. В.Търново стартира СИП по кунгфу, 
за който към момента са се записали 11 ученици.  

During the winter semester of the 2020/21 
academic year, the conditi ons for the Chinese 
marti al arts courses at our CI were not favorable 
due to the complicated epidemic situati on in the 
country. However, Ms. Borislava Lecheva conti nued 
to keep in touch with her students by holding online 
courses and sharing relevant arti cles and resources. 
During the reported period, Ms. Lecheva also worked 
acti vely to promote Chinese marti al arts on our social 
media. Her videos were quite popular and enjoyed 
the interest and approval among the followers of our 
Facebook group.

During the summer semester,  as the conditi ons 
became more favorable, the Taiqi and Qigong training 
was held outdoors unti l the end of September 2021.

Aft er the open-air workshops and group 
training with over 200 students at two schools in 
Veliko Tarnovo, the interest in the Kung fu course for 
children greatly increased.

During the 2021/22 school year, Vela Blagoeva 
Primary School in Veliko Tarnovo started an electi ve 
course in Kung fu with 11 students currently enrolled.

 在 2020 / 21 学年的冬季学期，由于保
加利亚国内复杂的疫情，我院武术课程的条件其
实并不理想。但是 Borislava Lecheva 女士仍努
力通过举办在线课程、分享相关文章和资源，继
续与学生保持联系。在报告年度期内，Borislava 
Lecheva还积极在我们的社交媒体上推广中国武
术。她的视频很受欢迎，在我们的 Facebook 群
里有很多粉丝。到了夏季学期期间，由于疫情减
轻，各方面条件允许，所以太极拳和气功训练一
直在室外进行，直到 2021 年 9 月底。在大特尔
诺沃，有两所学校的 200 多名学生在参加了武术
的露天讲习班和集体训练后，对儿童功夫课程的
兴趣大有增加。

在 2021 / 22 学年，大特尔诺沃的 Vela 
Blagoeva 小学开设了一门功夫选修课，目前有 
11 名学生注册报名。
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„По малко китайски всеки ден“ се казваше 
рубриката с онлайн уроци по китайски език, коя-
то доби популярност в социалните мрежи. -ца 
Ли нхан, доброволка в гр. Сливен за учебната 
2020/2021 г., няколко пъти седмично заснемаше и 
споделяше в интернет пространството кратки ви-
деа с уроци по китайски език, които се радваха на 
голям интерес от страна на последователите във 
фейсбук групата „Институт „Конфуций“ – ВТУ“. 

Паралелно с тях, членовете на групата има-
ха възможност да следят още една рубрика – за 
китайски бойни изкуства, подготвена и заснета 
от г-ца Борислава Лечева. В поредицата от видеа 
по увлекателен начин се представяха различни 
форми от тайчи и от цигун, с кратка описателна 
информация. кипът на Института също се стара-
еше да поддържа интереса на аудиторията, като 
регулярно подготвяше и публикуваше статии на 
различна тематика, с л бопитни факти за Китай, 
китайската култура, история, традиции, забележи-
телности и др. Бяха организирани няколко томбо-
ли с награди с цел да се проследи интереса на по-
следователите и да се потърси обратна връзка от 
тях. жедневната онлайн активност поддържаше 
контакта със симпатизантите на Института, а чле-
новете във фейсбук групата се увеличиха двойно.

“A bit of Chinese every day  was the name of the 
section with online Chinese language lessons, which 
gained popularity on our social networks. Several times 
a week Ms. Li onghan, a volunteer in Sliven for the 
2020/21 school year,  shared short videos with Chinese 
language lessons online, which won the a ention of the 
audience in our Facebook group.

Along with that, the members of the group 
had the opportunity to follow another initiative – the 
Chinese martial arts showcase, prepared and lmed by 
Borislava Lecheva, the instructor at our CI. The series of 
videos showed various forms of Tai Chi and Qigong in a 
fascinating and descriptive way. ur CI s team also tried 

to maintain the interest of the audience by regularly 
preparing and publishing articles on various topics, with 
interesting facts about China, Chinese culture, history, 
traditions, landmarks, and so on. Several ra es with 
pri es were organi ed to survey the interest of the 
followers and to seek feedback from them. The daily 
online activity kept the Institute s supporters engaged, 
and the number of members of the Facebook group 
doubled in a short amount of time.

КУ ТУРНИ С БИТИ  
LT RAL E ENTS

文
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天一 是我们在社交 上很受
欢迎的在线 课程。2020 / 21 学年 利
文 的 在 上分享中
文课的 视频， 了 Facebook 群里 的关
注。与 ， 还受 由我们 院
的Borislava Lecheva 练 并 的中国武术

。 一系 的视频以 的讲 了

各 的太极和气功。我们的 院 了
的兴趣， 期报 各 关于中国有趣

实的 件， 关于中国文 、 、 、
的文章。还通过 多 有

关注 的兴趣，并 们的 。
院的 持 们对 天的在线 很 ， 

Facebook 粉丝 在 间内 了一 。

СЕ МИ И НА КИТАЙСКАТА КУ ТУРА
INESE LT RE EE S

中国文

През месец ни в две от най-големите учи-
лища във Велико Търново, където се изучава ки-
тайски език, се проведоха Седмици на китайската 
култура – в  СУ „Вела Благоева“ от  до 11 ни и 
в ОУ „Св. Патриарх втимий“ от 1  до 2  ни. В 
инициативата се вкл чиха над 1000 деца. Идея-
та за нейното реализиране бе на директора на СУ 
„Вела Благоева“ г-н нгел нчев, подкрепена от 
г-жа Иваничка Петкова – директор на ОУ „Св. Па-
триарх втимий“. елта на мероприятията бе не 
само децата да се докоснат до културата и тради-
циите на Китай, но и да наваксат част от пропус-
натите през годината занятия по китайски език, 
тъй като часовете по интереси в училищата бяха 

временно преустановени в страната. Събитията 
преминаха успешно, с голям интерес от страна 
на учениците и с изкл чителна организация от 
страна на ръководствата на двете училища. ей-
ностите се проведоха на открито в дворовете на 
училищата, на ротационен принцип, за да няма 
струпване на много ученици. 

И в двете училища мероприятията започна-
ха с групови тренировки  по кунгфу, тайчи и цигун, 
проведени от г-ца Борислава Лечева. В следващи-
те дни китайските преподаватели-доброволци и 
останалата част от екипа на Института демонстри-
раха калиграфия, китайска живопис, връзване на 
възли, изрязване и сгъване на фигури от хартия, 
организираха занимания с клечки за хранене, оц-
ветяване на маски от пекинската опера, разказва-
ха им за различни традиции и вярвания в Китай и 
др. 

С голямо желание децата се учиха да плетат 
водни кончета от копринени конци, а всеки уче-
ник получи името си, калиграфски изписано на 
китайски език. тракцията на финала на всяка от 
седмиците бе появата на голямата панда, с която 
учениците нямаха търпение да се снимат.



Chinese volunteer teachers and the Institute s team 
prepared several workshops, including calligraphy, 
Chinese painting, Chinese knots, paper cutting  the 
kids could also play chopsticks games, color masks 
from the Peking pera, and listen about various 
traditions and beliefs in China.

ith great eagerness, the children learned to 
make dragonflies from silk thread, and each student 
had their name written in Chinese calligraphy. The 
main surprise at the end of each event was the 
appearance of the big panda, which each student 
could not wait to have a photo with.

In une, the CI at VT held Chinese Culture 
eek events in two of the largest schools in Veliko 

Tarnovo where Chinese language is taught – at Vela 
Blagoeva Primary School from une th to 11th and 
at St. Patriarch uthymius Primary School from une 
1 th to 2 rd. More than 1,000 children joined the 
initiatives at both of the schools. The idea for these 
events was suggested by the director of Vela Blagoeva 
Primary School Mr. Angel anchev and supported 
by Mrs. Ivanichka Petkova – director of St. Patriarch 

uthymius Primary School. The purpose of the events 
was for the children to get in touch with the culture 
and traditions of China, and also to make up for some 
of the missed Chinese language classes during the 
year, as interest classes in schools were temporarily 
suspended in the country due to the pandemic. ith 
the e ceptional organi ation by the management of 
both schools, the events had great success, earning 
the interest of the students. The activities were held 
outdoors in the schoolyards on a rotating basis, so 
that there was no crowding.

In both schools, the events began with group 
training in Kung Fu, Tai Chi, and Qigong, conducted 
by Borislava Lecheva. For the following days, the 
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年 月，大特 院在大特尔诺沃 的两
所学校举办了中国文 。其中 月  
11 在Vela Blagoeva小学， 月1 2 在

 a riarch h i s小学。在
大的两所学校，有1000多名儿童参加了
。 一 的 是由 Vela Blagoeva 小

学校  gel a chev 生 的，并 到 
 a riarch h i s小学校  va ichka 

e kova 夫 的 和 持。 的目的是
们 中国的文 和 ， 一

年中 大 行 了兴趣班 过的一
中文课。 了 大的 功， 了学

生的兴趣。 功于两所学校 理 门
的 。 了 疫 ，
是在室外的校 里 举行的， 并 有
。两 是由Borislava Lecheva 功

夫、太极和气功的 体训练开 的。在
的 天里，中国 和学院的
了 ，其中 、中国 、中国

、 。 外， 们还 以参加
， 的面 。 中国的各

以 们了 中国 的
。 们兴 学 丝线 ，

并 中国 上 的名 。
的 是大 的 ， 学生

不 想 和大 。
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СЕ МИ А НА КИТАЙСКОТО КИНО В Р  БУР АС
INESE INEMA EE  IN R AS
尔加 中国

В периода  – 1  ли 2021 г. в гр. Бургас със 
съдействието на Община Бургас и Културен цен-
тър „ орско казино“ бе организирана „Седмица 
на китайското кино“, като част от част инициатива-
та „Кино под звездите“, която се провежда в града 
за пета поредна година. В продължение на  ве-
чери бургаската публика имаше възможността да 
се „потопи“ в китайската култура чрез филмовото 
изкуство. Подборът от съвременни, интересни, 
разнообразни по жанр и тематика филмови про-
дукции бе направен от доц. д-р ндроника ар-
тонова – специалист по азиатско кино при Б Н, а 
филмите със субтитри на български език бяха оси-
гурени от Институт „Конфуций“.
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During the period of uly -1 , 2021, the city of 
Burgas hosted the “Chinese Cinema eek  event, part 
of the municipality s “Cinema under the stars  initiative, 
which has been held for the fth consecutive year. This 
year, the event was held in the “Sea Casino  Cultural 
Center, and for  evenings, the citi ens and visitors of 
Burgas had the opportunity to “immerse  themselves 
in Chinese culture through the art of the cinema. The 
list of lms included contemporary, fascinating, and 
genre-diverse lm productions, personally selected by 
Assoc. Prof. Andronika Martonova Ph.D. – a specialist 
in Asian cinema at BAS, while the Bulgarian subtitles for 
the movies were provided by the Confucius Institute.
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2021 年  月 9  1  期间， 尔加
办了 中国 ， 是

的 的一 分， 续举办了 年。
在 ea asi o 文 中 举行，
上， 尔加 的 和 有 通过

术 在中国文 里。 是由 尔
加 的亚 ro ika ar o ova

士 选的， ， 多
的 。大特 院 了保加

利亚 。
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Въпреки епидемичната обстановка в 
страната, в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе не 
пропуснаха да отбележат Китайската нова година. 
На 2  февруари 2021 г. в училището се проведе 
викторина на тема  „Какво знаете за Китай и 
китайската култура“. В нея се вкл чиха ученици от 
VIII до II клас, разделени в  отбора. Въпросите 
във викторината целяха не само да проверят 
познанията на учениците, но и да ги допълнят. 
Всички ученици се впуснаха с голям ентусиазъм и 
желание да покажат знанията си за китайския език 
и култура. Най-добре представилите се участници 
получиха предметни награди, а всички участници 
получиха позитивни емоции и нови знания. 

ВИКТОРИНА КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА КИТАЙ И КИТАЙСКАТА КУ ТУРА
AT   N  A T INA AN  INESE LT RE  I   
对中国和中国文 了 多  
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С СТЕЗАНИ  
M ETITI NS

Despite the epidemic situation in the country, 
the Vasil Levski High School in use did not fail to 
celebrate the Chinese ew ear. n February 2 , 
2021, the school held a qui  on “ hat do you know 
about China and Chinese culture . Participants were 
students from th to 12th grade, divided into  teams. 
The questions in the qui  aimed not only to test the 
students  knowledge but also to supplement it. All 
students were eager to show their knowledge of the 
Chinese language and culture. The best performing 
participants received pri es, while all participants 
gained positive emotions and new knowledge.

保加利亚国内疫情 ，但
Vasil Levski 中并 有 中国
年。2021 年 2 月 2  ，学校举行了一 关
于 对中国和中国文 了 多 的
。参与    12 年 的学生，分   小
。 中的 不 以了 到学生的 有
， 有利于 的 。所有的学生

们对中国 和文 的了 。
的参与 了 ，其 学生

的 情 了 的 。
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Участниците в I Национален конкурс на 
тема  „България и Китай – древни и уникални 
цивилизации“ бяха наградени официално 
на 1  октомври 2021 г. в зала 10  в Институт 
„Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и етодий“. 
Утвърдилият се национален конкурс, наследен 
от Институт „Конфуций“, се превърна в традиция 
и тази година отново се радваше на интерес от 
участници от цялата страна. Повече от 00 души 
от над 20 населени места в България изпратиха 
свои творби под формата на презентации, 
рисунки, колажи, есета, стихотворения, разкази 
и реферати. Тази година в конкурса се вкл чиха 
нови участници от различни населени места в 
България напр. онтана, Провадия, Бургас, Нова 

агора, Казанлък и др. , както и за първи път от 
Китай. а сметка на не толкова голямото участие 
от страна на студентите, тази година се радваме 
на голям брой участници в предучилищна и 
начална училищна възраст, които се представиха 
отлично. Наградени бяха над 0 участници във 
всички категории, като техните ръководители 
също получиха грамота и подарък. Отличените 
рисунки по традиция бяха подредени в изложба 
във фоайето на Институт „Конфуций“.

Наградите в категориите „Рисунка“ и „Колаж“ 
връчи деканът на акултета по изобразително 
изкуство – доц. д-р Светослав Косев, а в останалите 
категории – директорът на Институт „Конфуций“ 
доц. д-р Искра андова. В обобщение журито 
сподели впечатленията си, че от представените 
материали личи добронамереност, дух на 
толерантност и респект към предците на двете 
националности, към техния бит, митология и 
легенди. кцентира се и на забележителното 
присъствие и просперитет на китайската държава 
в световната икономика, политика и културен 
разцвет. Направен е съвременен прочит на 
взаимоотношенията между България и Китай, 
както и на връхлетялата човечеството пандемия 
през последните две години. 

n ctober 1 , 2021, the CI at VT held an 
award ceremony for the participants in the 11th a-
tional Competition “Bulgaria and China – Ancient 
and nique Civili ations . The well-known national 
competition, inherited from the Confucius Institute, 
has become a tradition and this year again enjoyed 
the interest of participants from all over the country. 
More than 00 people from over 20 cities and towns 
in Bulgaria sent their works in the form of drawings, 
presentations, collages, essays, poems, and short 
stories. For the rst time this year, apart from the 
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НА ИОНА ЕН КОНКУРС Б АРИ  И КИТАЙ  
РЕВНИ И УНИКА НИ ИВИ ИЗА ИИ

L ARIA AN  INA  
 AN IENT AN  NI E I ILI ATI NS  NATI NAL M ETITI N

保加利亚与中国 特的文 国大
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new participants from di erent parts of Bulgaria, the 
competition was also joined by students from China. 
Despite the diminished participation of university 
students this year, we were happy to welcome a larg-
er number of participants of preschool and primary 
school age, who performed e cellently. More than 

0 winners in all categories received a gift and a cer-
ti cate, while their teachers were also awarded for 
their work. The winning drawings were arranged in 
the traditional annual e hibition in the lobby of the 
Confucius Institute.

The awards in the “Drawing  and “Collage  cat-
egories were presented by the Dean of the Faculty of 
Fine Arts – Assoc. Prof. Svetoslav Kosev, PhD, while 
the other categories were awarded by the Director of 
the Confucius Institute, Assoc. Prof. Iskra Mandova, 
PhD. The jury summari ed its impressions that the 
presented materials show goodwill, a spirit of toler-

ance and respect for the ancestors of the two nation-
alities, for their way of life, mythology, and legends. 
The artworks showed a modern interpretation of the 
relations between Bulgaria and China, as well as 
peoples  counter action against  the pandemic that 
has befallen humanity in the last two years.
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2021 年 10 月 1  ，大特的 院 一
保加利亚与中国 特的文 国

大 的参 举行了 。 大特 院
的 的 国 年

受到保加利亚 国各 参 的关注。
20多 的 00多 以 、 、 、
文、 和 的 了 们的 。

年， 了 保加利亚各 的 参 外，
有 中国的学生参 。 年大学生的参

与 减 了，但 我们 兴的是 多学
前儿童和小学生 参与进 并 。所有
不 的 0多名 了 和 ，

们的 的 。
在 学院大 的 年度

中 。 和 两 的 由
术学院院 ， ve o s l a v  o s e v  
。 其 由 学院院 ， 丝

多 士 。 了 们对
参 的 ， 、 的

以 对两 的 其生 方 、
和 的 。 术 了 们对保加
利亚和中国 间关系的 。
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ПУБ И НА ЕК И  НА Р НА И КОВА
LI  LE T RE  ANA S IS A  

ANA S IS A 士 开讲

ЕК ИИ И КОН ЕРЕН ИИ
LE T RES AN  N EREN ES
举办讲 和国 学术

На  октомври 2021 г. в онлайн платформата 
oom се проведе публична лекция на тема 

„ анимателна география на Китай“. Лектор бе д-р 
на ишкова, преподавател в 1 . СУ – гр. София. 

Съдържанието на лекцията бе подбрано така, 
че да е интересно за по-широк кръг публика, но 
и да поднесе по-систематизирана информация 
на студентите, изучаващи китайски език във ВТУ, 
които нямат заложена дисциплина по география 
на Китай в учебния план.

n ctober , 2021, an online public lecture on 
“ ntertaining eography of China  was held on the 
pla orm oom. The lecturer was ana Shishkova, a 
teacher at 1 th High School in So a. The content 
of the lecture was selected to be of interest for a 
wider audience, and also to provide more systematic 
information for the students of Chinese majors at 

VT, who do not have Chinese geography included in 
their curriculum.

2021 年 10 月  ， 有趣的的中国
理 在线 讲 在 oo 举行。 讲 是
a a hishkova， 亚  1  中学的 。
选 一讲 内 是 了 多的 兴
趣， 大特大学中文 的学生
加 面系 的 ， 们的课程中 有
中国 理。
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МЕ УНАРО НА НАУ НА КОН ЕРЕН И  ИП ОМАТИ ЕСКИ  
ИКОНОМИ ЕСКИ И КУ ТУРНИ ОТНО ЕНИ  МЕ У КИТАЙ И 

СТРАНИТЕ ОТ ЕНТРА НА И ИЗТО НА ЕВРОПА
INTERNATI NAL A A EMI  N EREN E N I L MATI  

E N MI  AN  LT RAL RELATI NS ET EEN INA AN  
ENTRAL AN  EASTERN E R EAN NTRIES

中国与中 和 国 的外交、 和文 关系  国 学术

На   и  октомври 2021 г. се проведе VIII меж-
дународна научна конференция на Институт „Кон-
фуций“ на тема  „ ипломатически, икономически 
и културни отношения между Китай и страните от 

ентрална и източна вропа“. орумът бе открит от 
Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и етодий“ и пред-
седател на УС на Институт „Конфуций“ – проф. д-р 

ристо Бонджолов, а приветствия към участниците 
отправиха Н. Пр. ун Сяодз н, извънреден и пъл-
номощен посланик на КНР у нас, председателят на 
великотърновския Общински съвет – г-н Венцислав 
Спирдонов, доц. д-р нтония анкова – ръководи-
тел на катедра „Китаистика“ в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и г-н Нейко енчев – общински съветник и 
собственик на Издателство „ абер“. Поздравител-
ни адреси бяха поднесени от кмета на Община Ве-
лико Търново – инж. д-р аниел Панов и кмета на 
Община Търговище – д-р арин имитров. Съби-
тието уважиха още зам.-председателят на ОС Вели-
ко Търново – г-н Росен Иванов, зам.-кметът на Об-
щина Търговище – г-жа Рая атева, директорите 
на училищата с изучаване на китайски език от Со-

фия – г-жа Олга лъмова, Търговище – г-н имитър 
лексиев и Сливен – г-жа ияна Костадинова. Във 

форума взеха участие  учени и изследователи от 
България и Китай, които засегнаха както актуални 
икономически и геополитически въпроси, така и 
теми от историята, културата, образованието и из-
куството. Конференцията се проведе присъствено 
с ограничен брой гости, при спазването на всички 
противоепидемични мерки.
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n ctober  and , 2021, the th 
International Academic Conference of the Confucius 
Institute was held. The forum was opened by the 

ector of St. Cyril and St. Methodius niversity 
of Veliko Turnovo and Chairman of the Board of 
Advisors of the Confucius Institute – Prof. Hristo 
Bond holov, PhD. reetings to the participants were 
sent by H  Dong iaojun, Ambassador traordinary 
and Plenipotentiary of the People s epublic of China 
to Bulgaria  Mr. Ventsislav Spirdonov, the Chairman 
of the Veliko Tarnovo Municipal Council  Assoc. Prof. 
Antonia Tsankova, PhD, Head of the Department of 
Chinese Studies at Sofia niversity and Mr. eiko 

enchev, municipal councilor of Veliko Tarnovo and 

owner of Faber Publishing House. Congratulatory 
addresses were presented by Daniel Panov, PhD, 
the Mayor of Veliko Tarnovo Municipality and Dr. 
Darin Dimitrov, Mayor of Targovishte Municipality. 
The event was also honored by Mr. osen Ivanov, 
Deputy Chairman of the eneral Assembly of 
Veliko Tarnovo  Mrs. aya Mateva, Deputy Mayor 
of Targovishte Municipality  Mrs. lga alamova 
from Sofia, Mr. Dimitar Ale iev from Targovishte and 

Mrs. Diana Kostadinova from Sliven, who are the 
principals of schools with Chinese language in these 
cities. The forum was attended by  scholars and 
researchers from Bulgaria and China, who touched 
on current economic and geopolitical issues, as well 
as topics from history, culture, education, and art. 
The conference was attended by a limited number 
of guests, in compliance with all anti-epidemic 
measures.
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2021年10月 和9 ，大特大学 学院
国 学术大 开。大特大学校 学

院理 ris o Bo holov 士
持开 。中华 和国 保加利亚特

大 、大特尔诺沃
Ve sislav ir o ov 生、 亚大学中文系
系 o ia sa kova 士 、大特
尔诺沃 Faber 社社 eiko e chev
生、大特尔诺沃 a iel a ov 士和特

尔 特 ari  i i rov 士 后
。 还 到了大特尔诺沃 国 大

ose  va ov 生、特尔 特
a a a eva女士、以 亚 、特尔

特 、 利文 开 中文 学的 所学校校
lga ala ova女士、 i i ar le iev 生

和 ia a os a i ova女士的 度 。 保
加利亚和中国的 名学 和 参加了

， 们 了 前的 和 ，
以 、文 、 和 术方面的 。

疫 ， 了 有 的
。
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ИК  ПУБ И НИ ОН АЙН ЕК ИИ
S I S F LI  P BLIC L CT S
在线讲 系

През месец ноември 2021 г. Институт 
„Конфуций“ във ВТУ организира цикъл от лекции 
на изявени учени и експерти, които се проведоха 
в онлайн платформата oom. 

На 1  ноември начало на инициативата 
даде гл. ас. д-р Теодора Пенева от Б Н с лекция на 
тема  „Китайските инвестиции в България“.  

Втората лекция  от цикъла – „Традиционният 
китайски празник инмин и дигитализацията 
му в условията на КОВИ -1 “, изнесе гл. ас. д-р 

велина айн – преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски“, на 2  ноември 2021 г. 
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На 2  ноември д-р на ишкова, 
преподавател в 1 . СУ И  – гр. София, разказа за 
народните вярвания и митове на древен Китай в 
публична лекция на тема „ итология на Китай“, 
като предстои продължение на темата, поради 
широкия обхват на материала и големия интерес 
от страна на аудиторията. 

а корените на китайската медицина и 
връзката  с китайката философия и култура 
ни разказа д-р нтон гов, който изнесе своята 
лекция, озаглавена „Китайската медицина от Ин 
до н“ на 2  ноември 2021 г. 

Всички онлайн лекции се радваха на 
голям обществен интерес. Те бяха записани и 
публикувани в официалния профил на Института 
в ou Tube, където продължават да набират 
гледания и популярност. Инициативата ще 
продължи и през месец декември с още лектори 
и широк кръг от теми. 

In ovember 2021, the Confucius Institute at 
the niversity of Veliko Tarnovo started a new initia-
tive on the online pla orm oom, featuring a series 
of lectures by prominent scholars and e perts .

n ovember 1 , 2021, the initiative was 
launched by Asst. Prof. Teodora Peneva PhD from 
the Bulgarian Academy of Sciences, with a lecture on 
“Chinese Investments in Bulgaria .

n ovember 2 , Asst. Prof. velina Hein PhD – 
a lecturer at So a niversity gave the second lecture 
of the series, titled “The Traditional Chinese Holiday 
Qingming and its Digitali ation During the Pandemic 
of C VID-1 .

n ovember 2 , ana Shishkova PhD, a teach-
er in 1 th High School for estern and astern 
Languages in So a, spoke about the folk beliefs and 
myths of ancient China in her lecture on “Chinese 
Mythology – Part 1. Cycles of Myths and Folk Beliefs , 
and there s a planned continuation of the topic due 
to the wide range of materials and the great interest 
of the audience.

Dr. Anton Agov told the audience about the 
roots of Chinese medicine and its connection to Chi-
nese philosophy and culture, giving his lecture en-
titled “The Chinese Medicine from in to ang  on 

ovember 2 , 2021.
All online lectures enjoyed great public inter-

est. They were recorded and published in the o -
cial pro le of the Institute on ouTube, where they 
continue to gain views and popularity. The initiative 
will continue in December with more speakers and a 
wide range of topics.



2021 年 11 月，大特大学 学院 了
一 举 名学 和 在
 oo  上进行系 讲 。11 月 1  ，

保加利亚 学院的 eo ora e eva 士
以讲 中国在保加利亚的 资 了 一
举 。

11 月 2  ， 亚大学  veli-
a ei 士 讲了系 讲 的 ，  
V   19 大 行期间的中国

其 。
11 月 2  ， 亚 1  中学的 方

 a a hishkova 士在她的讲 中
国 一 分 与 间 的 中
讲 了中国 的 间 和 。 于
的广 和 的极大兴趣， 在
有 持续开讲。

11 月 29 ， o  gov 士在
到 的中 的讲 中 讲 了中 的
源 其与中国 学和文 的联系。

所有在线讲 受到 的极大关注。讲
视频 ，并在 o be上的 院
方资 中 ，在 里， 们有 继续

极大的 和 气。 在 12 月继
续进行， 有 多的 讲 广 的

。
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През отчетния период в гр. Велико Търново 
работиха трима преподаватели-доброволци – 
г-ца Лиу зътун, г-ца ъ Лидзяо и г-ца ария 

аламандова. Обучението по китайски език през 
повечето време протичаше в електронна среда. 

Във ВТУ „Св. св. Кирил и етодий“ паралелно 
със занятията по китайски език се провеждаха и 
часове за подготовка за изпитите HSK и HSKK.

В ОУ „Патриарх втимий“ занятия по 
китайски език посещаваха ученици от I до IV 
клас, разделени в 11 групи. асовете се водеха 
предимно присъствено в специално обособена 
класна стая, покриваща изискванията за 
провеждане на свободноизбираемите занятия по 
време на епидемичната обстановка.

Обучението по китайски език в СУ 
„Вела Благоева“ се проведе с ученици от IV 
клас и протече успешно в електронна среда. 
Свидетелство за добрата подготовка е успешното 
представяне на Теодора оллова, ученичка от IV 
клас, в състезанието „Китайски езиков мост“ за 
ученици в началните училища. 

През новата учебна 2021/2022 г. във ВТУ 
„Св. св. Кирил и етодий“ лектор по китайски 
език и култура ще бъде г-ца Су ан, а в Институт 
„Конфуций“ и училищата в града ще работят 
двамата лектори – г-жа уан ен и г-н ън апън.

During the reported period, three volunteer 
teachers worked in the city of Veliko Tarnovo – Ms. 
Liu itong, Ms. e Lijiao, and Ms. Maria Shalamando-
va. Chinese language classes were mostly conducted 
in an online environment.

48
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Along with the Chinese language classes, HSK 
and HSKK preparation classes were also held at our 
Confucius Institute.

The Chinese language classes at Patriarch 
vtimii Primary School were a ended by students 

from 1st to th grade, divided into 11 groups. The 
classes were held in a specially designated class-
room, meeting the requirements for conducting 
elective classes during the epidemic situation.

The Chinese language classes with the th 
grade at Vela Blagoeva Primary School were success-
fully held in an online environment. The result of the 
good preparation was the great performance of Te-
odora Mollova, a th grade student in the Chinese 
Bridge  competition for students in primary schools.

The Chinese lecturer for the new 2021/2022 
academic year at St. Cyril and St. Methodius niver-
sity of Veliko Tarnovo will be Ms. Su Chang, while 
Ms. Huang an and Mr. Chen Dapeng will work at the 
Confucius Institute s adult class and other Chinese 
classes at the schools in the city.

在 报告所 期间，有 名 在
大特尔诺沃 ， 们是 童女士、 利
女士和 亚 多 女士。中文课程大多
在 上进行， ，我们 学院还开 了
和 课程。

a riarch v i ii小学的中文课由一
年 的学生参加，分  11 班 。上课在 门

的 室进行，一 了 疫情期间对开
选修课的 。

Vela Blagoeva 小学 年 的中文课在
功开 。 的课程 年 学

生 eo ora ollova 在小学生
中 。

在 2021 / 2022 学年，大特大学的中文
课程 由 ， 和 大
在 学院 班 内其 学校 。



а нуждите на обучението по китайски език 
в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе през учебната 
2020/2021 г. бяха изпратени двама преподавате-
ли-доброволци – г-ца Су ан и г-ца Теодора Колева, 
тъй като в училището в специализирани паралел-
ки с китайски език се обучават около 00 ученици. 
От  години там се помещава и Класна стая „Кон-
фуций“. През изминалата учебна година учени-
ците от СУ „Васил Левски“ отново демонстрираха 
добрата си подготовка по китайски език, като по-
лучиха призови места в конкурса за есе „Китай и 
аз“, организиран от Китайското посолството в Бъл-
гария по повод 1-годишнината от основаването 
на КНР. В състезанието взеха участие седем уче-
ници от СУ „Васил Левски“. Всички се представиха 
достойно, а елиша Саидова, Боян Българинов и 
Пламена Петкова се класираха на I, II и III място. 
През февруари 2021 г. Кристиана онева от II б 
взе трета награда в състезание за дублаж на ки-
тайски филми, организирано от Китайския култу-
рен център в гр. София. В тазгодишното национал-
но издание на престижното състезание „Китайски 
езиков мост за ученици“, организирано от Инсти-
тут „Конфуций“ – София във виртуална среда, уче-
ниците от СУ „Васил Левски“ отново представиха 
отлично своята образователна институция, а лиз 

дем спечели трето място. С награда в конкурс 
на Радио „Китай“, озаглавен „ 0 години в ефир“, 
бе отличен и петокласникът Кристиан Стоянов. В 
тазгодишното издание на конкурса „България и 

РУСЕ
R SE
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Китай – древни и уникални цивилизации“, орга-
низиран от ИК при ВТУ, възпитаниците на СУ „Ва-
сил Левски“ взеха  първи и едно трето място в 
различни категории и възрастови групи.

През учебната 2021/2022 г. в СУ „Васил Лев-
ски“ – гр. Русе ще работи доброволката г-ца жан 

син.

For the 2020/2021 academic  year,   the Confucius 
Institute at VT sent two volunteer teachers – Ms. Su 
Chang and Ms. Teodora Koleva, to meet the needs 
of the Chinese language teaching at Vasil Levski 
High School in use. More than 00 students study 
Chinese in speciali ed classes at the school. The 
Confucius Classroom at the school has also marked its 

th anniversary this year. During the reported period, 
the students of Vasil Levski High School once again 
demonstrated their Chinese language proficiency by 
winning pri es in the “China and Me  essay contest, 
organi ed by the Chinese mbassy in Bulgaria on the 
occasion of the 1st anniversary of the founding of 
the People s epublic of China. Seven students from 
the school took part in the competition. All of them 
did great job, while Felisha Saidova, Boyan Bulgarinov, 
and Plamena Petkova ranked in the top . In February 
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2021, Kristiana Doneva from the 12th grade won 
third pri e in a Chinese movie dubbing competition, 
organi ed by the Chinese Cultural Center in Sofia. In 
this year s national round of the “Chinese Bridge  
Competition for High School students, held online 
by the Confucius Institute in Sofia, students from the 
school in use once again showcased their Chinese 
language proficiency and cultural talents, with li  
Adem winning third place. The fifth-grader Kristian 
Stoyanov was also awarded a pri e in the “ 0 years 

n air  competition of adio China. In this year s 
edition of the “Bulgaria and China - Ancient and 

nique Civili ations  competition, organi ed by the 
Confucius Institute at VT, four students of Vasil 
Levski High School took  first and 1 third place in 
different categories.

For the 2021/2022 school year, the Chinese 
volunteer teacher Ms. hang u in will work at Vasil 
Levski High School in use.

在 2020 / 2021 学年，大特大学 学院
了两 女士和 eo ora ol 

eva 女士以  Vasil Levski 中学的
学 。 00多名学生在 校学习中文。

年， 校 课 迎 了   年。 报

期， Vasil Levski 中的多名学生在 中国与
我 文 中 ， 了 们的中文
。 是在中华 和国  1 年

，由中国 保加利亚大 举办的。
校的  名学生参加了 们 ，其
中Felisha ai ova、Bo a  B lgari ov和 la e-
a e kova 前 。2021 年 2 月， 12 年
的 ris ia a o eva 在 亚中国文 中 举
办的中文 中 。在 年

亚 学院 上举办的 国中学生
中， Vasil Levski中学的学生

学校参 ， li  e  了 名。 年
的 ris ia  o a ov 在 a io hi a 中 0 
年 中 。在 年由大特大学 学院
办的 保加利亚与中国 特的文
中， Vasil Levski 中的  名学生分

了  不 的 一名和 1 名。
在 2021 / 2022 学年，中国
在 的 Vasil Levski 中 。



Интересът към китайският език и култура в 
гр. Търговище не стихва. От 201  г. Институт „Кон-
фуций“ успешно си сътрудничи с Община Тър-
говище, ръководството на I ОУ „ ристо Ботев“ и 
Сдружение „Приятели на Китай“, а от 201  г. в I 
ОУ „ ристо Ботев“ функционира Класна стая „Кон-
фуций“. През отчетния период като доброволец 
по китайски език в града работи г-н Радослав Ко-
сев, възпитаник на ВТУ. Той преподава на  гру-
пи ученици от I до VII клас от I ОУ „ ристо Ботев“ 
и на 1 група ученици от VIII до II клас от СУ „Св. 
Седмочисленици“. анятията по китайски език в 
двете училища са част от свободноизбираемата 
програма и се радват на голям интерес от страна 
на учениците. Освен към китайския език, обуча-
емите проявяват силен интерес и към културата, 
което си проличава и от голямата им активност 
в ежегодния конкурс, организиран от Институт 
„Конфуций“. 
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През учебната 2021/2022 г. в гр. Търговище 
ще преподава г-ца Лай зинтин. Към момента 
доброволката работи с  деца от I до IV клас, 
като най-многобройната група е тази на първо-
класниците. олямо предимство е, че г-ца Лай 
владее и български език. Тя споделя  „По-добре 
е да организираме часовете, използвайки майчи-
ния език на учениците. Това ме кара да се чувст-
вам по-близка и по-свързана с тях. По време на 
часовете децата с удоволствие споделят знанията 
си за българския език и култура, а също така са 
по-ангажирани в изучаването на китайски. увст-
ваме се като приятели, обичащи се и уважаващи 
се, междувременно напредваме заедно“.

The interest in the Chinese language and cul-
ture in the town of Targovishte remained as strong 
as before. Since 201 , the Confucius Institute at VT 
has successfully cooperated with the Municipality of 
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Targovishte, the management of the Hristo Botev Pri-
mary School, and the Friends of China Association.
And since 201 , the Confucius Classroom has been 
operating in Hristo Botev Primary School. During the 
reported period, Mr. adoslav Kosev, a graduate of 
the niversity of Veliko Tarnovo worked as a Chinese 
language volunteer in the city. He taught  groups of 
students from grade 1 to grade  at Hristo Botev Pri-
mary School and 1 group from grade  to grade 12 at 
Sveti Sedmochislenitsi High School. The Chinese lan-
guage classes in both schools are part of the elective 
program and enjoy great interest from the students. 
Apart from the language, the students show strong 
interest in Chinese culture, which is evident from 
their activity in the “Bulgaria and China – Ancient 
and nique Civili ations  competition organi ed by 
our Confucius Institute.

Ms. Lai inting will teach in the town of Targo-
vishte during the 2021/2022 school year. Currently, 
the volunteer works with  children from grade 1 
to grade , and the largest group is that of the rst 
graders. A big advantage is that Ms. Lai also speaks 
Bulgarian. She shared  “It is be er to organi e the 
classes using the native language of the students. It 
makes me feel closer and more connected to them. 
During the classes the children are happy to share 
their knowledge of the Bulgarian language and cul-
ture, and are also more engaged in learning Chinese. 

e feel like friends, lled with love and respect, in 
the meantime we are making progress together.

对中国 和文 的兴趣在特尔 特
一 的 。  201  年 ，大特大学
学院与特尔 特 、 ris o Bo ev

小学 理 、中国 功 ， 201  
年 课 在 小学开 。报告所 期
间，大特大学 生 a oslav osev 生在

中文 。 在 ris o Bo ev小
学 由1 年 学生 的 的课程，
还在 ve i e ochisle i si 中 由

12年 学生 的1 班的 课。 两所学校
的中文课 是选修课的一 分，学生们兴
。 了 ，学生们对中国文 了
的兴趣， 们积极参与由我们 院 办

的 保加利亚与中国 特的文
以 。

2021 / 2022 学年 女士 在在特尔
特 。目前， 学对 是1到 年 的

名儿童。其中 大的群体是一年 的学生。
有 很大的 是 保加利亚 。她分享
对于 年 的学生 ， 学生的

课程是 有 的。 我 和 们 ，
。在课 上， 们 于分享 们

对 国 和文 的了 ， 加积极 学习中
文。我们 相 是 ， 和 ，
一 和进 。
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Ползотворното сътрудничество между 
Институт „Конфуций“, Община Попово и Народно 
читалище „Св. св. Кирил и етодий“ продължава 
вече  години. През отчетния период добровол-
ката г-ца  ан  преподаваше китайски език 
на една група от етска градина „ дравец“ и две 
групи от етска градина „Лястовичка“. В Община-
та на града два пъти седмично се провеждаше и 
безплатен езиков курс за граждани. 

През новата учебна година в града ще ра-
боти г-ца уо Син-и.

The frui ul cooperation between our Confu-
cius Institute, the Municipality of Popovo, and St. 
Cyril and St. Methodius ational Community Center 
in Popovo has been going on for  years now. For the 
reported period, Chinese classes taught by the volun-
teer teacher Ms. u Fanyu a racted one group from 

dravets Kindergarten and two groups from Lyastovi-
chka Kindergarten. And a free language course for 
citi ens was held twice a week in the Town Munici-
pality.

Ms. uo inyi will work in the town during the 
new school year.

大特大学 学院与 沃 和
沃  ril a   e ho i s 国 社 中
间 有 的 持续了  年。在报

期间， 在 rave s 儿 开
设了一 班的 课，在 L as ovichka 儿
有两 班。 外，在 两 举办
的 课程。

学年， 在 沃
。

ПОПОВО

沃



Институт „Конфуций“ във ВТУ и умен-
ският университет „ пископ Константин Пре-
славски“ си сътрудничат още от откриването на 
Института през 2012 г. а втора поредна година 
преподавател-доброволец там е г-ца Сияна Симе-
онова. асовете и през тази учебна година се водят 
изцяло онлайн. Към момента там са сформирани 

 групи за изучаване на езика – в ниво начинаещи, 
средно напреднали и напреднали. В началото на 
учебната 2021/2022 г. новозаписалите се курсисти 
са  души. етодиката на преподаване е съобра-
зена с потребностите на обучаемите. асовете по 
език са тематично разделени на четене, грамати-
ка, слушане, произношение и говорене. Набляга 
се върху упражнения, които имат за цел да помог-
нат на обучаемите да разширят знанията си и да 
добият увереност да ги използват на практика. 
Освен часове за езикова подготовка, курсистите 
имат и занятия по култура, по време на които се 
провеждат забавни дискусии по най-различни 
теми, гледат се интересни презентации, клипове 
и снимки. Преподавателката споделя, че мотиви-
те на обучаващите се да започнат курса са много 
разнообразни, но ги обединява силният им инте-
рес и л бопитство към китайския език и култура.

The Confucius Institute at the niversity of Ve-
liko Tarnovo has been cooperating with the niver-
sity of Shumen since the Institute s establishment in 
2012. For a second year, Ms. Siyana Simeonova will 
be the volunteer teacher in the town. There are  
language groups at the niversity – respectively for 
beginners , intermediate and advanced levels.  
students newly enrolled at the beginning of the new 
2021/2022 academic year. The teaching methods are 
tailored to the needs of the students. The language 
classes are divided into reading, grammar, listening, 
speaking and pronunciation. mphasis is placed on 
e ercises that aim to help the learners e pand their 
knowledge and gain con dence to use it in practice. 
In addition to language training, students also have 

УМЕН
S MEN

门
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Chinese culture classes, including fun discussions on 
various topics, interesting presentations, videos, and 
photos. The teacher shares that the motives of the 
students to start the course are diverse, but they are 
united by their strong interest in and curiosity about 
the Chinese language and culture.

大特大学 学院 2012年 以 一直
与 门大学 。2019年， i a a i eo ova 
女士 了 的 。 校有  
班，分 、中 和 。2021 / 2022 
学年 ， 注册学生 有  。 i a a i -
eo ova 的 学方 是 学生的

。 课分 、 、 力、 和
。 在练习上， 在 学习 大 们

的 ， 中 ，并 以在实 中
。 了 训课，学生们还有中国文 课，

各 的有趣 ， 的 讲，
趣 生的视频和 。 i a a i eo ova 分
享 ，学生们 上课的 是多 的，但 们对
中国 和文 的 兴趣和 一

们 在一 。



ВАРНА
ARNA
尔

През отчетния период обучението в мор-
ската столица – гр. Варна бе прекъснато в някои 
училища, поради трудностите при организира-
не на учебния процес в създалата се извънред-
на епидемична обстановка. анятия по китайски 
език продължиха да се водят в СУ „ имчо ебе-
лянов“ и в СУ „Св. Климент Охридски“, където г-ца 

делина Илиева преподаваше на общо  групи 
ученици. През новата учебна 2021/2022 г. година 
в СУ „ имчо ебелянов“ обучението по китайски 
език продължава във факултативна форма. Сфор-
мирани са пет езикови групи – от III, IV и VIII клас, 
като общият брой на учениците е 11 . 

През настоящата учебна година като до-
броволка по китайски език в гр. Варна бе изпра-
тена да преподава г-жа а Лин н. В момента тя 
води часове по китайски език на една група учени-
ци от VIII до II клас в V зикова гимназия „ реде-
рик олио – К ри“.  Подновяват се и занятията по 
китайски език в еждународния френски лицей 
„ арл Перо“ – гр. Варна. 

Due to issues with the organi ation of the 
educational process during the ongoing epidemic, 
the Chinese language classes in some schools in 
Varna, the maritime capital of Bulgaria, have been 
suspended temporarily for the 2020/2021 school 
year. Later, Chinese language classes were held at 

Dimcho Debelyanov High School and St. Kliment 
hridski High School, where Ms. Adelina Ilieva 

taught a total of  groups of students. For the new 
2021/2022 school year, at Dimcho Debelyanov High 
School, the Chinese language classes continue in an 
elective form. A total number of 11  students from 
the rd, th, and th grades are divided into five 
language groups.

For the new 2021/2022 school year, Ms. Ma 
Lingyun has also been sent as a Chinese volunteer 
teacher to the city of Varna. She is currently teaching 
Chinese classes to students from th to 12th grade 
at Frederic oliot-Curie Foreign Language School. 
Chinese language classes have also resumed at the 
Charles Perrault International French Lyceum in 
Varna. 
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受疫情期间对于组织授课管控的影响，保
加利亚滨海都会-瓦尔纳市一些学校的中文课在 
2020 / 2021 学年不得不暂停。后来，Dimcho 
Debelyanov 高中和 St. Kliment Ohridski 高
中分别恢复了中文课，Adelina Ilieva 老师在两
所学校一共教授了 4 个汉语班。在新的 2021 / 
2022 学年，Dimcho Debelyanov高中的中文课继
续以选修的形式进行，三、四、八年级共 118 名
学生被分为五个语言班级。

2021 / 2022 新学年，马凌云老师被派
往瓦尔纳市担任汉语志愿者教师，她目前在 
Frederic Joliot-Curie 外国语学校为 8 - 
12 年级的学生教授中文课程。瓦尔纳市Charles 
Perrault国际法语学校也恢复了中文课程。



БУР АС
R AS
尔加

През 201  г. Институт „Конфуций“ започна съ-
трудничеството си с Община Бургас, която работи 
активно за разпространението на китайския език и 
култура в морския град. През отчетния период за-
нятията по китайски език се водеха от г-н С  и в  
учебни заведения  2 основни училища ОУ „Л бен 
Каравелов“, и ОУ „ лександър еоргиев-Коджакафа-
лията“  и 2 средни училища СУ „Св. св. Кирил и е-
тодий“ и ПП  „ кад. Никола Обрешков . Обучение-
то по китайски език в града към момента е отложено, 
поради сложната епидемична обстановка в страната 
и невъзможността за организиране на редовно при-
съствено провеждане на часовете.

Since 201 , the Confucius Institute at VT 
has been successfully cooperating with the Local 
government of Burgas to spread the Chinese language 
and culture in the city. During the reported period, 
Chinese language classes were taught by Mr. u Qi in 
2 primary schools – Lyuben Karavelov Primary School 
and Ale ander eorgiev-Kod hakafaliyata Primary 
School and 2 secondary schools – St. Cyril and 
Methodius High School and Acad. ikola breshkov 
High School. The Chinese language classes in the city 
are currently postponed due to the ongoing epidemic 
situation and the impossibility of organi ing regular 
attendance classes.
 

 201  年以 ，大特大学 学院一直
与 尔加 ，积极 力于在

中国 和文 。在报告所 期间，
生在 L be  aravelov 小

学、 le a er eorgiev o haka ali a a 小
学、 ril a  e ho i s 中和 ca  iko-
la breshkov 中 课。由于疫情持续
， 中文课 开 ，2021 / 2022 

学年， 尔加 的中文课 。
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СО И
S IA
亚

а четвърта поредна година се провеждат ча-
сове по китайски език в Първа частна математиче-
ска гимназия и астно основно училище „Питагор“, 
като за втора поредна година преподавател там е 
г-ца лисия Иванова. асовете са част от свободно-
избираемата подготовка на учениците. В момента 
китайски език са избрали да изучават деца от II до I  
клас, разпределени в  групи. 

For the fourth consecutive year, Chinese lan-
guage classes are held at the First Private Mathe-
matical High School and Pythagoras Private Primary 
School in So a. And for the second year in a row, Ms. 

lisia Ivanova has been the volunteer teacher there. 
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The classes are part of the elective courses of the 
students. Currently most a endants of the Chinese 
language and culture classes are students from 2nd 
to th grade, divided into  groups.
 

亚 的 一 学 中和
小学 续 年开设了中文课， 

lisia va ova 女士 续 年在
。 课程是学生选修课的一 分。

目前，选修中国 文 课的大多 学生  2 
 9 年 ，分   班 。



С ИВЕН
SLI EN
利文

Благодарение на усилията на ръководството 
на уманитарната гимназия „ амян амянов“, в гр. 
Сливен вече шеста поредна година се изучава ки-
тайски език. Училището оказва голямо съдействие и 
за популяризирането на китайския език и култура не 
само в града, но и в цялата страна. оброволец там 
през изминалата учебна година бе г-ца Ли нхан, 
която преподаваше на ученици от хуманитарната 
гимназия и водеше курс за граждани. Освен като учи-
тел по китайски език, тя стана позната и като автор на 
онлайн уроци по китайски. -ца Ли нхан, известна в 
града като Лия, реализира още един забележителен 
проект по време на престоя си в България. Вдъхнове-
на от творчеството на великия български поет амян 

амянов, тя реши да популяризира творбите му и на 
родния си език. Ли нхан успя да преведе и събере 
в електронна книга 1  от най-добрите стихотворения 
на поета. В допълнение към оригиналните и превод-
ни текстове, книгата съдържа и аудио запис на ки-
тайските преводи на произведенията, прочетени от 
Лия. Идеята е реализирана с огромното съдействие 
и подкрепа на директора на гимназията – г-н ел о 
Радев, както и с помощта на преподавателката по 
информационни технологии нета Койчева-Ивано-
ва. Проектът на китайската доброволка предизвика 
обществения интерес и бе отразен от редица медии 
в страната.

През изминалата година ученичка от гимна-
зията, ентусиазирана от часовете по китайски език, 
взе участие в конкурса „ лад културен посланик“, 
организиран от Китайския културен център в София, 
Китайската фондация Сон ин лин и отвъдморски-
те китайски културни центрове. а представянето 
си участничката трябваше да изпълни песен на ки-
тайски език, да изпише пожелания за зимните олим-
пийски игри посредством китайска калиграфия и да 
запише своя видеовизитка. -ца Ли нхан с радост и 
желание се вкл чи в подготовката на участничката, 
въпреки че се беше завърнала в родината си.

оброволец в Профилирана хуманитарна 
гимназия „ амян амянов“ през учебната 2021/2022 
г. е г-ца Ли уей.

Chinese language and culture have been taught 
for the si th year in Sliven, thanks to the e orts of 
the management of the Damyan Damyanov Humani-
ty High School in the town. The school provides great 
assistance and support to the promotion of Chinese 
language and culture not only in Sliven but through-
out the country. During the 2020/2021 school year, 
the volunteer there was Ms. Li onghan, who taught 
students of the school and also had classes open to 
local citi ens. Ms. Li became a well-known volunteer 
not only for her online Chinese lessons, popular on 
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our CI s social media, but also for her translation of 
some of the best poems by the famous Bulgarian 
poet Damyan Damyanov, who is also the school s 
patron. Inspired by the works of the great Bulgarian 
poet Damyan Damyanov, she decided to promote his 
works in her native language. Li onghan managed 
to translate 1  of the poet s best poems and collect 
them in an e-book. In addition to the original and 
translated te ts, the book also contains an audio re-
cording of Chinese translations of the works read by 
Ms. Li. The idea came to fruition with the great assis-
tance and support of the director of the high school 
– Mr. helyo adev, and the help of the teacher of 
information technologies Aneta Koycheva-Ivanova. 
The project of the Chinese volunteer aroused public 
interest and was covered by a number of media in 
the country.

Inspired by the Chinese language and culture, 
a student from the school took part in the oung 
Cultural Ambassador  Competition organi ed by 
the Chinese Cultural Center in So a, the Song Chin-
lin Foundation, and the verseas Chinese Cultural 
Centers. The contestant was supposed to sing a song 
in Chinese, write wishes for the Beijing inter lym-
pics using Chinese calligraphy and record a video 
introduction. Although Ms. Li onghan had already 
returned to her homeland, she gladly helped the stu-
dent in the preparation for the competition.

Ms. Li ui will be the Chinese volunteer teacher 
at the Damyan Damyanov Humanity High School for 
the 2021/2022 school year.

 

在 a a  a a ov 文 中 理 的大
力 持 ，中国 和文 课 在 利文

了 年。 校 在 利文 保加利亚推
广中国 和文 了 大的 和 持。 
2020 / 2021 学年， 的 是

女士，她的 学对 不 有在校的学生，
有社 。 她的在线中文课程
大 所 ，在大特 院的社交媒体上很受欢迎。

了 课，她还 了保加利亚 名
、 校 a a  a a ov 的一
的 。受到 大的保加利亚 的

，她 的 推广 了不 的
。在中学校  hel o a ev 生和 术
 e a o cheva  va ova 的大力

， 功 了 的 1  并
在 中。 文和 文外， 还
了 的中 。

中国 的 了 的兴趣，并 保加
利亚多 媒体报 。

受中国 和文 的 ， 校一名学生参
加了由 亚中国文 中 ， 和
外华 文 中 的 年文 大 。
选 们 中文 一 ， 中国  
对 冬 ，并 我 的视频。

到了 的 国，但她还
是很 兴 学生积极 参加 。

在 2021 / 2022 学年 利文
 a a  a a ov 文 中的 。



Е ОПЕ
EL E

КАЗАН К
A ANLA

а четвърта година се провежда и обучение 
по китайски език в гр. елопеч, като от минала-
та година там работи г-ца Уан иуна. В момента 
тя преподава на 1 група деца от етска градина 
„ анс Кристиян ндерсен“, на  групи ученици от 
предучилищна възраст до IV клас от ОУ „Св. св. Ки-
рил и етодий“ и на 2 групи възрастни начинае-
щи и напреднали  към Община елопеч.

For the fourth year, Chinese language classes 
are held in Chelopech, and volunteer Chinese teach-
er Ms. ang Qiuna has been working there since 
the 2020/2021 school year. She currently teaches 1 
group of children from Hans Christian Andersen Kin-
dergarten,  groups of preschool children together 
with th graders from St. Cyril and St. Methodius Pri-
mary School, and another 2 groups of adults begin-
ners and advanced learners  from the Local commu-
nity of Chelopech.
 

年是中文班在 开班的
年。 女士  2020 / 2021 
学年开 在 里 。她的学生有 a s 
hris ia  erse 儿 一 儿童班、
 ril a   e ho i s小学  年 和学

前班儿童 的 班，以 社
2 班 和 。

През отчетния период продължи обучението 
по китайски език и в гр. Казанлък, което стартира 
през 201  г. анятията в СУ „ кзарх нтим I“ – гр. 
Казанлък се водиха от доброволеца г-н ъ енб-
ин, като над 0 ученици, разпределени в  групи 

 групи от I до IV клас и 1 група на ученици от I 
клас , бяха избрали да изучават езика. Благодаре-
ние на неговите усилия и тези на ръководството 
на училището, в началото на учебната 2021/2022 г. 
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желаещите да изучават китайски език се увеличи-
ха двойно. 

оброволец през настоящата учебна година 
там е г-ца жан яо. В момента тя преподава на 

0 ученици от I до VIII клас. 

The Chinese language training in the town of 
Ka anlak started in the year 201  and continued dur-
ing the reported period. The classes at arch Antim 



СВИ ОВ
S IS T

夫

Стопанската академия „ . . енов“ в 
гр. Свищов е партн ор на Институт „Конфуций“ 
във ВТУ още от 201  г. През отчетния период там 
не се е състояло обучение по китайски език. От 
новата учебна 2021/2022 година обаче курсовете 
във висшето учебно заведение бяха подновени и 
там ще преподава доброволката г-ца У ън. През 
зимния семестър ще се проведе онлайн обучение 
на курсистите, които вече имат някаква езикова 
подготовка, а през летния семестър ще стартира и 
курс за начинаещи. 

The D. A. Tsenov Academy of conomics in 
Svishtov has been a partner of the Confucius Institute 
at VT since 201 . The Chinese language teaching in 
the institution was halted during the 2020/2021 ac-
ademic year due to the ongoing epidemic. However, 
starting from the new 2021/2022 school year, the 
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classes at the university have been renewed upon 
the arrival of Ms. u Feng, who will be the volunteer 
Chinese teacher there. During the winter semester, 
she will have online classes with the students who 
had already studied Chinese in the previous years, 
while the beginner s classes will be started during 
the summer semester.

  201  年以 ， 夫 的    
 se ov 学院一直是大特大学 学院的

。学校的中文 学在 2020 / 2021 学年
疫情大 行 。 的 2021 / 2022 年开 ，

校的 课程由 ，她
里的 。在冬季学期，她

年 学习过中文的学生一 在线上课， 学
的 课程 在夏季学期开 。

High School were taught by volunteer Chinese teach-
er Mr. Shi anbin, with over 0 students divided into 

 groups –  groups from 1st to th grade and 1 group 
from 11th grade had chosen to study the language. 
Thanks to the e orts of both Mr. Shi anbin and the 
school management, the number of students willing 
to study Chinese during the 2021/2022 school year 
has doubled.

Ms. hang Miao will be the volunteer teacher 
there for the 2021/2022 school year. She currently 
teaches 0 students from 1st to th grade.

的 学 于 2019 年，在
报告所 期间继续 利开 。 arch i 中学
的 课由 讲 。 0 
多名学生选 学习 ， 们 分 班，分

是1 年 班，11年 1 班。在
生和学校 理 的 努力 ，2021 / 2022 学
年 校 学习中文的学生 了一 。

 2021 / 2022 学年 校的
，目前她的学生有 0名， 1   

年 。
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ЕК И  Б АРСКАТА КУ ТУРА И ТРА И ИОННИ ИЗКУСТВА
LE T RE  N L ARIAN LT RE AN  TRA ITI NAL ARTS
保加利亚文 和 术 讲

На 2  април 2021 г. посланикът на Република 
България в Китай ригор Порожанов проведе он-
лайн среща с ръководството и студентите от ъ-
бейския университет за чужди езици У , след 
което студентите научиха л бопитни факти за 
България посредством лекция на тема „Българска-
та култура и традиционни изкуства“, представена 
от доц. д-р Искра андова. Лекцията вкл чваше 
информация за българските празници, тради-
ционни обреди, българските древни съкровища и 
археологични паметници, българските градове и 
основни туристически обекти. 

n April 2 , 2021, the Ambassador of the e-
public of Bulgaria to China Mr. rigor Porojanov 
held an online meeting with the management and 
students of Hebei niversity of Foreign Languages. 
After the meeting, the students had the chance to 
get acquainted with interesting facts about Bulgar-
ia through a lecture on “Bulgarian culture and tradi-
tional arts , presented by Assoc. Prof. Iskra Mandova, 
PhD. The lecture included information about Bulgari-
an holidays, traditional rites, Bulgarian ancient treas-
ures and archeological monuments, Bulgarian cities 
and major tourist sites.

2021 年  月 2  ，保加利亚 和国 华
大 rigor oro a ov 生 外国 大
学 理 和学生举行了一 在线讲 。通过

丝 多 士 保加利亚文
和 术 的讲 ，学生们有 了 保加

利亚的趣 。讲 内 保加利亚 、
、保加利亚 和 、保加利亚
和 的 内 。

У АСТИ  В ЕК ИИ  СЕМИНАРИ И РУ И
ARTI I ATI N IN LE T RES  SEMINARS AN  T ERS
参加讲 和
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КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ 
INESE RI E  M ETITI N

На 1  и 1  май 2021 г. Институт „Конфуций“ 
– София беше домакин на националните състеза-
ния „Китайски езиков мост“ за ученици и студен-
ти. а първи път в двайсетгодишната история на 
международното състезание за владеене на ки-
тайски език то се проведе в онлайн среда, но това 
не попречи на участниците да покажат солидни 
знания и да защитят достойно нивото на препода-
ване в своите учебни заведения. Сред членовете 
на журито бяха доц. д-р Искра андова – дирек-
тор на Институт „Конфуций“ във ВТУ, и доц. д-р 
Полина ончева – ръководител на катедра „Кла-
сически и източни езици и култури“ към  на 
ВТУ. 

n May 1  and 1 , 2021, the Confucius Institute 
in Sofia hosted the national round of the “Chinese 
Bridge  competition for high school and university 
students. For the first time in the twenty-year history 

of the international Chinese language competition, it 
was held online, but this did not prevent participants 
from demonstrating solid knowledge and the level of 
Chinese language teaching in their schools. Among 
the members of the jury were Assoc. Prof. Iskra 
Mandova, PhD – Director of the Confucius Institute 
at VT, and Assoc. Prof. Polina Tsoncheva, PhD – 
Head of the Department of Classical and riental 
Languages and Cultures at VT.
 

2021年 月1 和1 ， 亚 学院举
办了 国中学生 。 是国

大 年 在 上举办，但 并不
参 实的 和各 学校的

学的 。 中有大特大学 学院
院 skra a ova 士 ，大特大学

与 方 文 系 oli a so cheva 
士 。
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На 21 ни 2021 г. във Велико Търново се от-
беляза Световния ден на йогата, където за трети 
път бе поканена да участва преподавателката по 
китайски бойни изкуства към Институт „Конфу-
ций“ – Борислава Лечева, с практики по тайчи и 
цигун. Над 100 души се вкл чиха в безплатните 
тренировки на открито, организирани от рупата 
за активен начин на живот Tarnovo uns, а спе-
циален гост на събитието бе н.Пр. Санджай Рана 
– посланик на Република Индия в България. 

n une 21, 2021, Veliko Tarnovo celebrated 
orld oga Day. For a third consecutive year, the 

Chinese martial arts instructor at our Confucius 
Institute Borislava Lecheva was invited to participate 
in the event, showing Tai Chi and Qigong. ver 
100 people took part in the free outdoor training 
organi ed by the “Tarnovo uns  Active Lifestyle 

roup, and a special guest of the event was H  
Sanjay ana – Ambassador of the epublic of India 
to Bulgaria.

2021 年  月 21 ， 大特尔诺沃
。大特大学 学院的中国武

术  Borislava Lecheva 续 年受 参
加了 ，她 了太极和气功。 过 100 

参加了由 ar ovo s 积极生 方
的 外 训， 特 了 度 和国

保加利亚大 a a  a a 。

У АСТИЕ В СВЕТОВЕН ЕН НА ЙО АТА
ARTI I ATI N IN RL  A A

参加
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 И      И  К   ВТУ   
    

http //radiovelikotarnovo.com/ D0 B D0 BD D0 B D1 D0 B D0 B0 D1 2 D0 B
D0 B2 D0 B - D0 B2 D1 A D0 B2- D1 D0 B D0 B D1 1 D0 B1 D1 D0

BA- D1 1 D1 2 D1 0 D0 B0 D0 BD D0 B D1 D0 B0 D1 2 D0 B0- D0 BD D0
B0/ fbclid IwA A wsuQ 2 uF mBDiy K ukFFimd - a g d1y b- LsnAlfc

  О   Б   К       
https //www.dnesbg.com/obshtestvo/obyaviha-konkurs-vbalgariya-i-kitay-drevni-i-unikalni-

tsivili atsiiv-2.html

 Б           
  

https //www.mfa.bg/bg/news/2

  К           
https //trud.bg/ D0 BA D0 B D1 2 D0 B0 D0 B D0 BA D0 B0- D0 BF D1 0

D0 B D0 B2 D0 B D0 B D0 B - D0 BD D0 B0- D1 0 D0 B D0 B D0 BD D
0 B D1 F- D1 1 D0 B - D0 B D0 B D0 B D0 BA-1 - D1 1 D1 2 D0 B D1

D0 B D1 2 D0 B2 D0 B D1 0 D0 B D0 BD D0 B D1 F- D0 BD D0 B0-
D0 B D0 B0 D0 BC D1 F D0 BD- D0 B D0 B0 D0 BC D1 F D0 BD D0 B D0 B

2/ fbclid IwA S1 f Ig eIDb Vi yolmge0iQ mj qbqbsm o VfQ LgwB rVIB

З     К    

https //bntnews.bg/news/ ashto-edna-uchitelka-ot-kitai-prevede-damyan-damyanov-11 news.
html fbclid IwA gSIK nC okto p2T j o 0yS-T wyq2Iw dtrB gD lLDSTqp

 С      СУ В  Б
http //radiovelikotarnovo.com/седмица-на-китайската-култура-в-су-в/

 М      П        Б   
К

h t t p s / / t r u d . b g / D 0 B C D 1 D 0 B D 0 B D 1 F D 1 2 -
D 0 B D D 0 B 0 - D 0 B D 0 B D 0 BA D 1 D 1 1 D 1 2 D 0 B 2 D 0 B 0
D1 2 D0 B0- D0 B D0 B D0 B D0 BD D1 2 D0 B0 D0 B - D0 B2-
D0 BF D0 B D0 BA D0 B D0 BD- D0 B D1 0 D0 B D0 B0 D0 BD D0

B D0 B D0 B D1 0 D0 B0- D0 B0 D1 0 D1 2- D0 BA D0 B D0 BD D-
0 BA D1 D1 0 D1 1- D0 B D0 B0- D0 BC D0 BB D0 B0 D0 B D0 B D0
B D0 B - D0 B D1 2- D0 B1 D1 A D0 BB D0 B D0 B0 D1 0 D0 B D1 F-

D0 B - D0 BA D0 B D1 2 D0 B0 D0 B / fbclid IwA 1y Qd cHQT uD1 cA iV0 s IHgjVTB
De Hnq eF w0p v S uqST

Н КОИ МЕ ИЙНИ ПУБ ИКА ИИ ЗА НАС 
ПРЕЗ ПОС Е НАТА О ИНА

S ME ME IA LI ATI NS A T T S I 
RIN  T E AST EAR

中保媒体 大特大学 学院
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 И  К   I Н   Б   К      

http //rad iove l ikotarnovo.com/ D0 B D0 BD D1 1 D1 2 D0 B D1 2
D 1 D 1 2 - D 0 BA D 0 B D 0 B D D 1 D 1 D 1 D 0 B D 0 B -
D0 B D0 B1 D1 F D0 B2 D0 B - i- D0 BD D0 B0 D1 D0 B D0 B D0 BD D0

B0 D0 BB/

 年 各  中 关系
https //news.blcu.edu.cn/info/10 /20 .htm

 С         И  К
https //www.dnesbg.com/obshtestvo/studenti-i-utchenitsi-s-nagradi-ot-konkurs-na-institut-konfutsiy.

html

 У   С     КНР  Б      
       

http //bulgarian.cri.cn/news/world/ 1 /20201221/ .html

 外国 大学的学生了 了保加利亚的文 和 术
https //www.mfa.bg/ h/embassies/china/news/2

 П  П   ЗУ  О   И
https //new.bnr.bg/play/post/101 102 /prof-panaiotova-ot-u u-v-okoto-na-i toka

 С       СУ В  Б
https //www.borbabg.com/2021/0 /02/sedmitsa-na-kitayskata-kultura-organi irat-v-su-vela-

blagoeva/

 У          
https //www.dnesbg.com/obshtestvo/utchenitsi-se- apo navat-s-traditsionni-kitayski-boyni-i kustva-

i- anayati.html

 С      СУ В  Б   ОУ С  П  Е
http //radiovelikotarnovo.com/ d1 1 d0 b d0 b d0 bc d0 b d1 d0 b -

d0 bd d0 b0- d0 ba d0 b d1 2 d0 b0 d0 b d1 1 d0 ba d0 b0 d1 2 d0 b0-
d0 ba d1 d0 bb d1 2 d1 d1 0 d0 b0- d0 b2- d1 1 d1 - d0 b2/

 В  ВТУ      К   
https //www.borbabg.com/2021/0 /2 /vv-vtu-vrchiha-stipendiite-ot-poslanika-na-kitayskata-

narodna-republika/

 С       К       

https //boliarinews.bg/2021/0 /2 / D1 1 D1 2 D1 D0 B D0 B D0 BD
D1 2 D0 B - D1 1 D0 BF D0 B D1 D0 B D0 BB D0 B D0 BB D0 B -

D1 1 D1 2 D0 B D0 BF D0 B D0 BD D0 B D0 B D0 B - D0 BD D0 B0-
D0 BF D0 B D1 1 D0 BB/
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 Н       С      В  Т
https //www.kitajdnes.com/inde .php/component/content/article/ -201 -12-21-0 -2 - /

rhino/ - D0 D D0 B0 D0 B 201000 20 D0 B D0 B D1 D0 B0 20
D1 1 D0 B 20 D0 B2 D0 BA D0 BB D1 D1 D0 B D1 D0 B0 20
D0 B2 20 D0 A1 D0 B D0 B D0 BC D0 B D1 D0 B D1 2 D0 B 20
D0 BD D0 B0 20 D0 BA D0 B D1 2 D0 B0 D0 B D1 1 D0 BA D0 B0 D1 2 D0
B0 20 D0 BA D1 D0 BB D1 2 D1 D1 0 D0 B0 20 D0 B2 D1 A D0 B2 20
D0 2 D0 B D0 BB D0 B D0 BA D0 B 20 D0 A2 D1 A D1 0 D0 BD D0 B D0
B2 D0 B Itemid

   И  М       В  -

https //www.borbabg.com/2021/11/0 /dots-d-r-iskra-mandova-prouchva-ra vitieto-na-kitaistikata-
vv-velikotrnovskiya-universitet/

   И  М     К   В  -

h t t p s / / t r u d . b g / D 0 B D 0 B D 1 - D 0 B - D 1 0 -
D0 B D1 1 D0 BA D1 0 D0 B0- D0 BC D0 B0 D0 BD D0 B D0 B D0 B2 D0
B0- D0 BF D1 0 D0 B D1 D1 D0 B2 D0 B0- D1 0 D0 B0 D0 B D0 B2 D

0 B D1 2 D0 B D0 B D1 2 D0 B - D0 BD D0 B0- D0 BA D0 B D1 2 D0 B0
D0 B D1 1 D1 2 D0 B D0 BA D0 B0 D1 2 D0 B0- D0 B2 D1 A D0 B2- D0 B2

D0 B D0 BB D0 B D0 BA D0 B D1 2 D1 A D1 0 D0 BD D0 B D0 B2 D1 1
D0 BA D0 B D1 F- D1 D0 BD D0 B D0 B2 D0 B D1 0 D1 1 D0 B D1 2
D0 B D1 2/

 S    EE       
Scientific conference on China-C C ties held in Bulgaria s medieval capital - inhua news.cn

 S    EE       
http //en.people.cn/n /2021/100 /c 0000- 0 .html

 М     Б   К      
https //www.dnesbg.com/obshtestvo/mlade hi-tvoriha-na-tema-vbalgariya-i-kitay-v-drevni-i-

unikalni-tsivili atsiiv.html

 И      Б   И  К   -
         К

https //bnr.bg/post/101 1 1 /interesat-kam-kitaiskata-kultura-v-balgaria-raste 
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