




ВЪВЕДЕНИЕ Profile 孔院简介

КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ Courses and Trainings 课程和培训 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ Cultural Events 中国文化活动

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ Contests and Competitions 中国文化竞赛 

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ Lectures, Seminars and 

Conferences  举办讲座，研讨会和国际学术会议 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ Our Partners 我们的其他教学点

ПОСЕЩЕНИЯ Visits 来访接待

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ Attending Conferences 参加会议

МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ Media Coverages  媒体关注

................................................................................................. 5

............................ 12

............................................. 16

.............. 25

.............................................. 29

................................... 35

...................... 41

............................................................................................. 39

..................................... 43

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS   
目录





Институт „Конфуций“ (ИК) във 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ съществува от 3 години. За този период 
дейността му се разрастна значително и вече 
си сътрудничи с 19 образователни институции 
(2 университета: Шуменски университет и 
Икономически университет – Варна, 14 училища, 1 
детска градина и 1 младежки център) в 8 населени 
места в България (Русе, Търговище, Шумен, Варна, 
Димитровград, Разград и Попово). В момента към 
Института преподават 11 китайски доброволци, 2 
лектори и 4 български преподаватели по китайски 
език. През изминалата учебна година в ИК във 
ВТУ се обучаваха 4 езикови групи за възрастни, 
3 за деца в начална и предучилищна възраст 
и се проведоха 2 подготвителни курса за HSK/
HSKK. Ежемесечно се провеждаха семнинари по 
тайчи, а от март 2015 г. започнаха ежеседмичните 
тренировки по вингчун. От началото на учебната 
2015/2016 година стартират и още нови курсове – 
по цигун и спортно ушу за деца и възрастни, както 
и по бизнес китайски за среднонапреднали.    

The Confucius Institute (CI) at St Cyril and St 
Methodius University of Veliko Turnovo was found 3 
years ago. During this period our CI developed rap-
idly and now we cooperate with 18 educational in-
stitutions (2 universities – in Shumen and Varna, 14 
schools, 1 kinder garden and 1 youth center) in 7 
towns in Bulgaria (Ruse, Turgovishte, Shumen, Varna, 
Dimitrovgrad, Razgrad and Popovo). 11 volunteers, 
2 lecturers and 4 Bulgarian teachers teach Chinese 
language at our CI.  During the past academic year 4 
language groups for adults and 3 for kids were held, 
as well as 2 preparatory courses for HSK and HSKK. 
Tai chi seminars were held every month, and since 
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March 2015 wingtsun trainings were started every 
week. From the beginning of the present academic 
year other new courses have been already started, 
including sports wushu and qigong for adults and 
children, as well as business Chinese for intermedi-
ate level students.

保加利亚大特尔诺沃圣·基里尔和圣·
麦托迪大学（以下简称：“大特大学”）孔子学
院创立于2012年10月，由中国地质大学（武汉）
与保加利亚大特大学合作建设。三年期间，在国
家汉办的指导下，在中国地质大学（武汉）与保
加利亚大特大学的共同努力下，大特大学孔子学
院发展迅速，现已在保加利亚大特市、鲁塞市、
特尔戈什维特市、舒门市、瓦尔纳市、季米特洛
夫格勒市、拉兹格勒市和波波沃市等8座城市设
立了教学点，开展了汉语教学和文化活动。与这
8座城市的19所教育机构开展了教育合作，其中
包括3所大学（大特大学、舒门大学和瓦尔纳经
济大学）、14所中小学校、1所幼儿园和1家青
年文化活动中心。孔子学院现有中外方院长各1
名，国家汉办公派汉语教师2名，公派汉语教师
志愿者11名，本土汉语教师4人，专职办公室工
作人员2人。孔子学院开设了《初级汉语》、《

中级汉语》、《高级汉语》、《商务汉语（初
级）》、《商务汉语（高级）》、《幼儿汉语》
、《HSK考试辅导》、《HSKK考试辅导》、《武
术-太极拳》、《武术-咏春拳》等面向不同需求
层次的汉语课程和中国文化课程。
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От откриването на ИК във ВТУ сетификати за 
успешно завършен езиков курс са получили 75 души,  
а на изпит за ниво на HSK са се явили общо 58 души, 
12 души на HSKK. 

Since the opening of the Confucius Institute at 
St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo, 75 
people obtained certificate after they successfully com-
pleted our language courses, moreover 58 people sat for 
HSK exam and 12 for HSKK.

自大特大学孔子学院创办以来，参加汉语课
程学习的人数逐年稳步增长，2015年已有900余名学
员在各个教学点参加汉语课程和中国文化课程的学
习。其中，除在各所学校开设的学分课程和辅修课程
以外，已有75名业余学员顺利完成各个级别的汉语课
程的学习，获得结业证书。大特大学孔子学院是保
加利亚两所设有汉语水平考试（HSK）的考点之一，
至今组织了3个批次考试，共有58名学生参加了HSK考
试，12名学生参加了HSKK考试，考试通过率达73.3%。

Съвсем скоро предстои откриването на 
двете нови класни стаи „Конфуций“ към ВТУ – в СОУ 
„Васил Левски“ – гр. Русе, което е второто по големина 
училище в България и второто в страната с интензивно 
изучаване на източни езици, както и в  I ОУ „Христо 
Ботев“ – гр. Търговище. 

Two new Confucius Classrooms will be opened 
soon – at “Vasil Levski” High School in the town of Ruse, 
which is the second biggest school in Bulgaria with incor-
porated intensive Chinese studies and at First Primary 
School “Hristo Botev” in the town of Targovishte.

大特大学孔子学院拥有两所下设孔子课堂。
其中，位于鲁塞市的瓦希尔•列夫斯基中学是一所在
保加利亚有着悠久历史的知名中学，作为保加利亚第
二大中学，学校进行汉语教学的历史已达十年，部分
年级已将汉语列为必修课程。在大特大学孔子学院的
支持下，已成功升格为孔子课堂。另一所是特尔戈什
维特市第一学校，于2013年起开展汉语教学以来，受
到了学生的广泛欢迎。

За отчетния период новопостъпилите учебни 
пособия и материали са близо 1000 бр., като само 
през учебната 2014/2015 г. ИК преразпредели над 800 
учебници и помагала на образователните институции, 
с които работи, което включи и цялостна подмяна на 
системите учебници на специалностите с китайски 
език в Университета. 

The newly received teaching materials amount 
to nearly 1000 for the past year and our CI redistributed 

more than 800 textbooks and teaching materials to the 
educational institutions which we cooperate with, includ-
ing the complete substitution of the teaching systems and 
textbooks for the Chinese classes at the University.

教学资源继续得到扩充。2015年，大特大学
孔子学院新增教材1000余册。其中的800余册已分发
到7个下设教学点和教学机构，用以支持当地汉语课
堂开展教学和文化活动。

За период от 3 години, по инициатива 
на ИК във ВТУ,  са организирани редица мащабни 
мероприятия: 15 публични лекции, 4 семинара, 4 
изложби, 2 международни конференции, 5 конкурса, 
27 културни събития, измежду които 22 концерта в 
различни градове в България и 6 извън страната по 
програмата Сансюн. ИК два пъти подред бе домакин 
на Международния семинар по тайдзичюен на 
семейство Ян с грандмайстор Ян Дзюн и два пъти на 
националния кръг на международното състезание за 
владеене на китайски език „Китайски езиков мост“; 
два пъти бяха взети участия във Фестивала на розата в 
гр. Казанлък, а през 2015 г. и във Фестивала на хумора 
и сатирата в гр. Габрово. 

A number of big events initiated by the CI at Ve-
liko Turnovo University took place for the last 3 years: 15 
public lectures, 4 seminars, 4 art exhibitions, 2 interna-
tional conferences, 5 competitions, and 27 cultural events 
were organized, 22 of which were concerts in different 
Bulgarian towns and 6 concerts abroad part of the Sanxun 
programme. The CI hosted the International Yang Family 
Tai Chi Chuan seminar with grandmaster Yang Jun twice 
and also the Bulgaria’s national round of the Chinese 
Bridge Competition twice. We participated in the Bulgar-
ian Rose Festival in the town of Kazanlak for the second 
time and in 2015 we were also part of the program in the 
Humor and Satire Festival in the town of Gabrovo.
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成立三年来，大特大学孔子学院举办了多场
精彩的中国文化和语言推广活动，包括：27场文化活
动，2届国际会议，5场中国文化竞赛，15场讲座，4
场研讨会和4场艺术展览。27场文化活动中，有22场
是在保加利亚的其他城市举办的，既传播了中华文
化，也极大地扩大了孔子学院在保加利亚的影响力。
其中的许多文化活动已经成为了大特大学孔子学院的
品牌，这些活动的参加人数多，受关注度大，宣传效
果好。比如，孔院定期邀请杨式太极拳传人杨军举办
了《杨氏太极拳研讨班》；孔院隔年举办全保加利亚
赛区的“汉语桥”中文比赛；孔院每年组织参加在卡
赞勒克举办的国际玫瑰节；已连续两年召开国际学术
会议；每年举办新春联欢会，等等。 
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Проф. дпн Пламен Легкоступ (ВТУ, Ректор 2007-2015) – Председател на УС
Prof. Plamen Legkostup, Dr. Habil (UVT, Rector 2007-2015) – Chair 
Plamen Legkostup  教授 (大特大学校长, 2007-2015) – 理事长

Проф. д-р Христо Бонджолов (ВТУ, Ректор) – Член на УС
Prof. Hristo Bondzholov, PhD (UVT, Rector) – Member of BoA
Hristo Bondzholov  教授 (大特大学校长) – 委员 

Проф. Хао Фан - Зам.-председател на УС
Prof. Hao Fang (CUG, Vice-president) – Deputy Chair
郝芳教授 (中国地质大学武汉副校长)副理事长

Проф. Ма Чанчиен – Член на УС
Prof. Ma Changqian (CUG) – Member
马昌前教授（中国地质大学武汉）– 委员
                                                  

Проф. Джан Лидзюн – Член на УС
Prof. Zhang Lijun (CUG) – Member
张立军教授（中国地质大学武汉）– 委员

Доц. Пеньо Пенев (ВТУ) – Член на УС
Assoc. prof. Penio Penev (UVT) – Member
Penio Penev 副教授 (大特大学)–委员

Доц. д-р Искра Мандова (ВТУ) – Член на УС
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD (UVT) – Member
Iskra Mandova  副教授 ,博士(大特大学) – 委员

 доц. д-р Искра Мандова
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD

伊丝克拉•曼多娃  副教授，博士

Мартина Димитрова/ Ms. Martina Dimitrova 
Пoмощник директор/ Assistant Director

院长助理

8 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  / BOARD OF ADVISORS
理事委员会
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доц. д-р Лун Тао
 Assoc. prof. Long Tao, PhD
龙涛 副教授，博士

НАШИЯТ ЕКИП  / STAFF   
师资队伍 

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

 доц. д-р Искра Мандова
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD

伊丝克拉•曼多娃  副教授，博士

Мартина Димитрова/ Ms. Martina Dimitrova 
Пoмощник директор/ Assistant Director

院长助理

Нели Войнова/ Ms. Nely Voynova
Експерт организационна дейност/ Expert activities organization
文化活动组织专员
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汉语教师与志愿者
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Фу Лей/ FU Lei/ 付蕾  
лектор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
Chinese language lecturer at UVT

Джао Хуеймин / ZHAO Huimin/ 赵慧敏 
преподавател в Институт  „Конфуций“ – гр. Велико Търново
Chinese volunteer at the CI

Чи Шуънфан /QI Shunfang/ 亓顺芳 
доброволка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Chinese volunteer at UVT

Сю Чънхуей /XU Chenghui/ 徐成慧 
доброволка в гр. Варна 
Chinese volunteer in Varna

Ян Йенсин /YANG Yanxin/ 杨彦歆
доброволка в гр. Русе
Chinese volunteer in Ruse

Джу Сюн /ZHU Xun/ 朱浔 
 доброволка в гр. Русе
Chinese volunteer in Ruse

Уан Лучао /WANG Luchao/ 王露超 
доброволка в гр. Русе
Chinese volunteer in Ruse



Мън Линин /MENG Linying/ 蒙林英 
лектор в гр. Търговище
Chinese language lecturer in Turgovishte

Лиу Юейоу /LIU Yueyou/ 刘月友 
доброволка в гр.Търговище
Chinese volunteer in Turgovishte

 Лиу Чънин /LIU Chenyin/ 刘晨音 
 доброволка в гр. Шумен
Chinese volunteer in Shumen

Гао Уей /GAO Wei/ 高伟 
доброволка в гр. Димитровград
Chinese volunteer in Dimitrovgrad

Лю Сяоуън /LYU Xiaowen/ 吕晓文
доброволка в гр. Разград
Chinese volunteer in Razgrad

Джао Хунйе /ZHAO Hongye/ 赵红叶 
доброволка в гр. Попово
Chinese volunteer in Popovo. 

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR LECTURERS
汉语教师与志愿者
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КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 
COURSES AND TRAININGS
课程和培训

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LANGUAGE COURSES
语言课程

През учебната 2014-2015 г. в ИК се 
проведоха 4 езикови курса за възрастни 
(начинаещи и напреднали част I, II и III); 3 за деца 
предучилищна и училищна възраст, както и 2 
подготвителни курса за HSK и HSKK.

During the 2014-2015 academic year, the 
CI at UVT held four language courses for adults (be-
ginners and advanced – parts I, II and III); three for 
children in pre-school and school age, and two pre-
paratory courses for HSK and HSKK.
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2014-2015学年，大特大学孔子学院开设
了《初级汉语》、《中级汉语》、《高级汉语》
、《商务汉语（初级）》、《商务汉语（高级）
》、《幼儿汉语》、《HSK考试辅导》、《HSKK
考试辅导》、《武术-太极拳》、《武术-咏春
拳》等面向不同需求层次的汉语课程和中国文化
课程。

大特大学是保加利亚最早开展汉语教学
的大学之一。现已开设了与中文相关的3个本科
专业和1个硕士专业。孔子学院选派了精良的师
资，承担相关核心课程，与4位本土汉语教师加
强交流和合作，积极参与汉语专业的学科建设和
人才培养。

同时，在其他7个下设教学点，也面向不
同汉语水平的学习者，开设了《初级汉语》、《
中级汉语》和《幼儿汉语》等多门课程。



НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ‒ HSК И HSКК
HSK AND HSKK

汉语水平考试（HSK和HSKK）

СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS

中华武术训练学习班

За отчетния период ИK проведе два 
изпита за придобиване на ниво на китайски език 
– HSK и HSKK – през месеците май и номеври. На 
изпитите се явиха ученици и студенти от страната и 
чужбина, сред които имаше и успешно издържали 
5-то и 6-то ниво.  

For the period reported, CI at UVT held two 
exams for acquiring of certificate for Chinese knowl-
edge - HSK and HSKK - in May and November. The 
exams were held by students from the country and 
abroad, among which some even passed the fifth 
and sixth levels.

През отчетния период, освен ежемесеч-
ните семинари по тайчи в ИК, стартираха и 
ежеседмични тренировки по вингчун, водени от 
треньорски екип на ЕВТО.

От тази година Институтът предлага и 
тренировки по спортно ушу за деца и възрастни 
и цигун с преподавател Борислава Лечева, 
магистър по традиционни китайски спортове от 
Университета Джъдзян, Китай. 

During the period reported, in addition to 
the monthly seminars in Tai Chi Chuan, the CI started 
weekly trainings in Wing Tsun, led by the coaching 
team of EWTO. From the beginning of the year the 
Institute offers trainings in Wushu and Qigong for 
children and adults, taught by Borislava Lecheva, MA 
graduate of traditional Chinese sports from Zhejiang 
University, China.

2014年11月和2015年5月，大特大学孔子
学院举行了汉语水平等级考试（HSK和HSKK）。
孔子学院精心组织了考前辅导，HSK考试和HSKK
考试的通过率为73.3%。
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2015年度，大特大学孔子学院每月定期
举办《中华武术——太极拳研讨班》。同时，在
EWTO教练团队的带领下，每周开展一次中华武
术——咏春拳训练。

2015年9月，毕业于浙江大学的中国传统
武术专业的体育硕士研究生Borislava Lecheva
加盟孔院，担任武术教师，面向儿童和成年人，
开设了多门武术课程。



Обучителен семинар за китайските доброволци

На 26, 27 и 28 септември 2015 г. се 
състоя обучителен семинар за новите китайски 
преподаватели-доброволци. Семинарът имаше 
както образователен, така и опознавателен 
характер. Освен курс по български език, той 
включваше дискусия с директорите и служителите 
на Института по въпроси, свързани с бъдещата 
им съвместна работа, презентации с интересни 
факти за България, запознаване с нейните 
забележителности, култура и традиции, съвети за 
престоя им в България, и разбира се разходка из 
някои от забележителностите на Велико Търново. 

Training seminar for Chinese volunteers
On 26, 27 and 28 September 2015, CI held 

a training seminar for the new Chinese volunteer 
teachers. The seminar had both educational and 
cultural purpose. Besides a course in Bulgarian lan-
guage, the training also included a discussion with 
the directors and staff of the CI on matters related 
to their future collaboration, presentations of inter-
esting facts about Bulgaria. The teachers were intro-
duced to Bulgarian sightseeing places, culture and 
traditions and were told tips for their stay in Bulgaria. 
After the course the lecturers had the possibility to 
visit some of the sights in Veliko Tarnovo.
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ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
TEACHER TRAINIGS 
教师培训与交流

大特大学孔子学院不定期组织孔子学院
全体汉语教师和志愿者培训与交流。培训环节和
内容非常丰富，力求打造提升“教学水平+文化
适应力+团队凝聚力”的师资培训模式。汉语教
师志愿者大多第一次来保加利亚，甚至是第一次
出国，对异国文化和环境的适应能力需要慢慢积
累。汉语教师志愿者的教学经验不足，也需要通
过培训进行提高。2014-2015学年度，大特大学
孔子学院有7名志愿者，2名汉语教师，分布在6
个不同的城市。2015-2016学年度，大特大学孔
子学院有11名志愿者，2名汉语教师，分布在8个
不同的城市。大部分城市就只有1位汉语教师（
志愿者）。除了提高他们的教学水平和执教能
力，同时，给分布在不同城市的志愿者创造联谊
的机会，能更好地打造团队的凝聚力，从而在大
型文化活动中形成合力，有利于大型文化活动的
成功举办。

Курс по бълг. език за преподавателите доброволци - 6-8 февр. 
Bulgarian language course for volunteer teachers - 6-8 February



СТУДЕНТСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
STUDENTS’ TRAININGS IN CHINA

 学生互访与交流

В края на м. февруари 10 студенти от 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от различни 
специалности бяха одобрени за пълна 
едногодишна стипендия за обучение по китайски 
език в Китайския университет по геонауки, 
гр. Ухан, а петима от миналогодишната група 
удължиха обучението си с още един семестър.

At the end of February 10 students from dif-
ferent specialties in the University of Veliko Turnovo 
were approved for full scholarships to study Chinese 
language in China University of Geosciences in Wu-
han while five students  from the last year’s group 
extended their stay for another semester.

2015年春，在大特大学的合作伙伴中国
地质大学（武汉）的帮助与支持下，大特大学10
名来自不同专业的学生获得中国全额奖学金，
前往中国地质大学（武汉）进行为期1学年的学
习。2014年下半年，大特大学接收了两名中国地
质大学（武汉）本科生来大特大学交流学习。

15
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2015



„КИТАЙ – ОТБЛИЗО И ДАЛЕЧЕ“
“CHINA – CLOSE AND FAR AWAY”
鲁塞市举办“印象中国”游园会

На 27 февруари 2015 г. Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“ в гр. Русе, 
СОУ „Васил Левски“ и Институт  „Конфуций“ 
организираха инициативата „Китай – отблизо и 
далече“, в която ученици и учители представиха 
света на Изтока по интересен и забавен начин. 
Събитието имаше за цел да популяризира 
китайския език и да представи богатите традиции 
и култура на Китай. 

On 27 February „Vasil Levski” High School 
and Confucius Institute organized the initiative “China 
– close and far away” at “Lyuben Karavelov” Regional 
Library – Ruse, where students and Chinese language 
teachers presented the Eastern world in an interesting 
and entertaining way. The purpose of the event was 
to popularize the Chinese language and introduce the 
abundant traditions and culture of China.
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ / CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动

2015年2月27日，大特大学孔子学院在
鲁塞市市立图书馆举办了“印象中国”主题游园
会，活动由孔子学院与下设孔子课堂鲁塞市瓦希
尔•列夫斯基中学共同举办。在游园会上，学生
们和汉语老师们一起，以游园会的方式向鲁塞市
民展示了书法、中国结、剪纸、象棋、毽子和筷
子等传统中国元素，并邀请市民一起体验中国文
化。



КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
CHINESE NEW YEAR IN VELIKO TURNOVO

大特市举办新年音乐会

На 20 февруари 2015 г. в Голямата зала на 
Община Велико Търново се проведе и тържество 
по случай Годината на овцата. Програмата 
включваше традиционен китайски танц с ветрила и 
премиерен танц, изпълнени от балетна формация 
„Търговище“ при Младежки дом – гр. Търговище; 
танц на малцинството И от тибетската област; 
модерен китайски танц; съвременни китайски 
песни; демонстрация на тайчи от Присъединеното 
училище по тайдзичюен, Ян стил – гр. Стара Загора 
с директор Тихомир Тодоров;  демонстрация на 
вингчун от сифу Станислав Багалев, ръководител 
на ЕВТО – Бъглария; дегустация на китайска храна 
и др.

On 20th February 2015 a celebration for the 
Year of the Sheep was held in the Great Municipal-
ity Hall in Veliko Turnovo. The program included a 
traditional Chinese fan dance and other dances per-
formed by “Turgovishte” ballet group; dance of the 
Yi minority from the Tibetan region; Chinese modern 
dance; Contemporary Chinese songs; demonstration 
of Tai Chi by trainees from the joint school of Yang 
style Taijiquan in Stara Zagora with director Tihomir 
Todorov; Wing Tsun demonstration by Sifu Stanislav 
Bagalev, head of the EWTO in Bulgaria; Chinese food 
tasting, etc.
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ / CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动

2015年2月20日晚，大特大学孔子学院
在市中心宴会厅举2015年中国新年音乐会，邀请
市民们一起欢度中国年，体验中国新年的别样风
采。整个音乐厅座无虚席，连过道和台阶都坐满
了热情的观众。大特市副市长卡拉巴扎科夫、大
特大学校长普拉门•列格斯科图普，大特大学孔
子学院各教学点的负责人和师生受邀出席了此次
音乐会。特尔戈维什特芭蕾舞团带来了中国传统
扇子舞、彝族舞；大特大学学生表演了中国现代
歌舞；旧扎戈拉杨氏太极拳学校带来了太极拳表
演；还有中华功夫——咏春拳表演等。音乐会结
束以后，孔子学院还邀请市民们一起品尝了中国
传统美食和点心。



На 6 ноември 2014 г. в залата на 
Драматичен театър Търговище се проведе 
концерт с участието на художествени състави 
и изпълнители от гр. Търговище, ВТУ ,,Св. св. 
Кирил и Методий“ и гр. Бургас, с който приключи 
поредицата от мероприятия под наслов „Дни 
на Китай“. Концертът бе открит с приветствени 
слова от д-р Красимир Мирев – кмет на община 
Търговище и г-н Юен Кънхуа – икономически 
съветник в посолството на КНР.

On 6th November 2014 a concert featuring 
artists and artistic groups from Turgovishte, the Uni-
versity of Veliko Tarnovo, and Bourgas was held in the 
Drama Theater. This was the final part of series of 
events called “Chinese Culture Days”. The event was 
opened with welcoming speeches by Dr. Krassimir 
Mirev – Mayor of Targovishte and Mr. Yuan Kenhua – 
Economic counselor at the Embassy of the PRC.
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КОНЦЕРТ В ГР. ТЪРГОВИЩЕ
GALA CONCERT  IN TURGOVISHTE
特尔戈维什特市举办“中国文化日”音乐会

2014年11月6日，一场音乐盛会在特尔
戈维什特大剧院隆重举行。来自特尔戈维什特、
大特尔诺沃大学和布尔加斯大学的艺术家们为
大家奉上了一场精彩的演出。音乐会是“中国文
化日”系列庆祝活动之一。特尔戈维什特市市长
Krassimir Mirev和中国驻保加利亚大使馆经济
参赞袁克华先生出席了音乐会并致欢迎辞。



ПРАЗНИК НА КИТАЙСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА В ГР. ВАРНА
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE DAY IN VARNA

瓦尔纳市举办“你好中国”文化节

На 3 април 2015 г. в аулата на Икономически 
университет – Варна се проведе Празник на китайския 
език и култура. С концерта бе отбелязано стартирането 
на „Докосни Китай, стани част от света“, съвместна 
програма на Център за иновации и развитие към ИУ 
– Варна и Институт „Конфуций“ във ВТУ. Зрителите се 
насладиха на изпълнения на китайски песни и танци, 
презентации, свързани с китайския език и култура, 
демонстрация на калиграфия и тайчи и др. Голям 
интерес предизвика играта „Познай предметите“, 
чиято награда бе безплатен курс по китайски език.
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On 3rd April 2015 Chinese language and culture 
day was held in the big hall of the University of Economics 
in Varna. The concert marked the beginning of “Touch Chi-
na and become part of the world”, project which is a joint 
program of the Center for Innovation and Development at 
the University of Economics in Varna together with the CI 
at UVT. The spectators enjoyed the performances of Chi-
nese songs and dances, presentations related to Chinese 
language and culture, demonstration of calligraphy, Tai 
Chi, etc. Most interesting of all was “Guess the objects” 
game and the winner received a free Chinese language 
course as a prize.

2015年，大特大学孔子学院与瓦尔纳经
济大学“创新与发展中心”共同推广“感受中
国，融入世界”项目，致力于推广中国语言和中
国文化。

2015年4月3日晚，大特大学孔子学院在
著名海边城市瓦尔纳举办“你好中国”文化节。
在瓦尔纳经济大学学术活动中心，大特大学校长
普拉门•列格斯科图普、大特大学孔子学院中外
方院长、孔子学院全体汉语教师志愿者，瓦尔

纳经济大学副校长季米特洛娃和大学师生，以及
对中国文化感兴趣的当地市民共400多人济济一
堂，共同欣赏了中华武术、书法、舞蹈和中国传
统服装，共同体验了一堂中文课。



Китайската Нова година се отбеляза и в гр. 
Русе с празничен концерт на 5 март 2015 г., организиран 
от СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе, съвместно с Институт 
„Конфуций“ във ВТУ. В програмата бяха включени 
китайски песни и танци, ревю на китайски традиционни 
дрехи, демонстрация на бойни изкуства, български 
народни песни и танци, викторина с награди, както 
и демонстрации на калиграфия, дзиендзъ, китайски 
шах, изрязване на хартия и китайски възли.
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The Chinese New Year was also celebrated in 
Ruse with a festive concert on 5th March 2015, organized 
by “Vasil Levski” High School in Ruse with the help of the 
CI at UVT. The program included Chinese songs and danc-
es, Chinese traditional costumes review, demonstrations 
of martial arts, Bulgarian folk songs and dances, quiz with 
gifts and demonstrations of calligraphy, jianzi, Chinese 
chess, paper cutting and Chinese knots.

2015年3月5日晚，正值中国传统元宵佳节，
大特大学孔子学院下属的鲁塞瓦希尔•列夫斯基中学孔
子课堂在鲁塞大学康奈夫中心礼堂举办“多瑙河畔闹
元宵”晚会。大特大学校长普拉门•列格斯科图普、
大特大学孔子学院中外方院长、孔子学院全体汉语教
师志愿者，瓦希尔•列夫斯基中学校长和师生，以及对
中国文化感兴趣的当地市民共500多人齐聚一堂，欢闹
元宵。晚会上，中保民族歌舞表演、中国传统服饰展
示、书法及武术解说、毽子、围棋、剪纸、中国结、
以及有奖竞答活动等让师生和市民大开眼界，共同体
会了浓浓的中国味。

КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. РУСЕ
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN RUSE
鲁塞市举办“多瑙河畔闹元宵”晚会
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На 16 април 2015 г. в ПГИЧЕ „Митрополит 
Андрей“, гр. Търговище,  съвместно с Община 
Търговище и сдружение „Приятели на Китай в 
Търговище”, с подкрепата на Институт Конфуций 
към ВТУ и Министерство на културата в КНР, 
бе открита изложба на тема „Красив Китай“. В 
изложбата бяха представени 60 творби на най-
добрите китайски фотографи, които разкриват 
характерни черти от китайския бит и култура, 
природни и архитектурни забележителности в 
страната и др.

On 16 April 2015 a photo exhibition called 
“Beautiful China” was set up at “Mitropolit Andrei” 
Language School in Turgovishte in cooperation with 
Turgovishte Municipality and the “Friends of China in 
Turgovishte” Association with the backing of the CI 
at  the University of Veliko Turnovo and the Minis-
try of Culture of PRC. The exhibition presented 60 art 

pieces of the best Chinese photographers, revealing 
the characteristic features of Chinese customs and 
culture, natural and architectural landmarks in the 
country, etc.

2015年4月16日，大特大学孔子学院举
办“美丽的中国”主题图片展，特尔戈维什特
市副市长Diyan Dechev、中保文化交流协会会
长Rumen Novakov、特尔戈维什特市多所中小学
学校校长以及学生和家长约300余人参加首日展
览。图片展得到了中国驻保加利亚大使馆文化
处的大力支持。此次图片展共展出70余幅摄影作
品，内容涵盖中国民俗文化、名胜古迹，以及中
国高新科技三个方面。

ФОТОИЗЛОЖБА „КРАСИВ КИТАЙ“
PHOTO EXHIBITION “BEAUTIFUL CHINA”

举办“美丽的中国”主题图片展
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ДНИ НА КИТАЙСКОТО КИНО 
DAYS OF CHINESE CINEMA
两城同办“中国电影周”

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ И БАЗАР В ГР. РУСЕ
CHARITY CONCERT AND BAZAAR IN THE TOWN OF RUSE
鲁塞市举办慈善音乐会和慈善义卖

В пpoдължeниe нa седмицa (4-8 май в 
Търговище и 7-15 май във В. Търново) пoчитaтeлитe 
нa изтoчнoтo кино имаха възможността дa глeдaт 
шест отбрани китайски филмa, носители на 
oтличия oт paзлични мeждyнародни фестивaли. 
Кинoфестът бe oткpит c лeкция нa дoц. д-p 
Андроникa Мàртoнoвa, специалист по азиатско 
кино в Инcтитyтa зa изcлeдвaнe нa изкуствaтa 
към БАН, която представи основни моменти 
от историята на китайското кино и запозна 
аудиторията с откъси от най-старите китайски 
киноленти. 

For a week (4-8 May in Turgovishte and 7-15 
May in Veliko Turnovo) the eastern cinema fans had 
the opportunity to watch selection of six Chinese 
movies, awarded with prizes from various interna-
tional festivals. The expert in Asian cinema, Assoc. 
Prof. Andronika Martonova, PhD from the Bulgarian 
Academy of Sciences opened the cinema fest with a 
lecture.

На 18 декември 2014 г. в СОУ „Васил 
Левски“, гр. Русе, се проведе благотворителен 
концерт и базар в помощ на нуждаещи се деца. 
Учениците от паралелките с изучаване на китайски 
език взеха дейно участие в инициативите, а 
Институт „Конфуций“ съдейства с осигуряването 
на материали за изработването на сувенирите, 
предлагани на базара.

On 18th December 2014 in “Vasil Levski” 
High School in Ruse a charity concert and bazaar 
were held in aid of children in need. Students from 
Chinese language classes took active part in the initi-
atives. The Confucius Institute provided materials for 
making the souvenirs sold in the bazaar afterwards.

2015年5月4日~15日，大特大学孔子学
院在特尔戈什维特市和大特市轮流举办中国电影
周。电影周期间，放映了《一九四二》、《英
雄》、《花木兰》等6部精彩的中国电影，让喜
欢中国电影的影迷们大饱眼福。东方电影研究学
者、保加利亚科学院的Andronika Martonova教
授受邀在开幕式上向观众介绍了中国电影，并作
了主题演讲。

2014年12月18日，由孔子学院与下设孔
子课堂鲁塞市瓦希尔•列夫斯基中学共同举办慈
善音乐会和慈善义卖，旨在帮助困难儿童。



На 9 ноември 2015 г. Институт „Конфуций“ 
отпразнува третия си рожден ден в компанията 
на много свои колеги, приятели и почитатели. 
Програмата на тържеството включваше танц на 
дракона, танц „Жасминов цвят“ и демонстрация 
на вингчун и спортно ушу. Празненството завърши 
с вкусни китайски ястия, торта, пускане на летящи 
фенери и фойерверки. 
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On November 9th 2015 the Confucius insti-
tute celebrated its third anniversary in the company 
of many of its colleagues, friends and admirers. The 
program of the celebration included Dragon dance, 
“Jasmine Flower” dance and demonstration of Wing 
Tsun and Wushu. The celebration ended with deli-
cious Chinese dishes, birthday cake, flying lanterns 
and fireworks.

2015年11月9日，大特大学孔子学院在
大特市举办了成立三周年庆典。庆祝活动包括：
中国龙灯舞，“茉莉花”中国舞蹈表演，中华功
夫——咏春拳表演及武术解说等。在庆典活动
中，孔子学院师生与市民们共同燃放了孔明灯和
烟花，还邀请了大家品尝了中国美食和纪念孔子
学院成立三周年生日蛋糕。

3 РОЖДЕН ДЕН НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ 
3-rd ANNIVERSARY OF THE CONFUCIUS INSTITUTE

孔子学院成立三周年纪念活动



2015年5月和6月，大特大学孔子学院受邀参
加了保加利亚最隆重的两项国际大型庆典活动——加
布罗沃国际幽默节（International Humour Carnival 
in Gabrovo）和卡赞勒克国际玫瑰节（Internation-
al Rose Festival in Kazanlak）。为参加国际庆典
活动，通过中国元素展现中华文化的魅力，大特大学
孔子学院精心准备了颇具中国传统的龙灯舞蹈，在游
行中，孔子学院方阵受到了热烈欢迎。庆典期间，许
多观众纷纷要求和中国龙及汉语教师拍照留念，并表
达他们对中国文化的极大兴趣。中国新华社、保加利
亚国家电视台、加布罗沃地方电视台、韩国KBS电视
台等多家媒体对庆典活动纷纷进行了报道。

През 2015 г. ИК във ВТУ бе поканен да 
участва в два от най-елитните национални и 
международни фестивали в България – Фестивал 
на хумора и сатирата в гр. Габрово и Празника 
на розата в гр. Казанлък, където танцът с дракон 
за пореден път получи овациите на хилядната 
публика. 

In 2015 the CI at the University of Veliko 
Turnovo was invited to participate in two of the most 
prestigious nationwide and international festivals in 
Bulgaria – the Humour Festival in the town of Gabro-
vo and the Rose Festival in Kazanlak where the Drag-
on dance once again received the applauses of the 
thousands of people in the audience.
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ПРАЗНИКЪТ НА РОЗАТА В КАЗАНЛЪК 
THE ROSE FESTIVAL IN KAZANLAK 
卡赞勒克玫瑰节活动

ФЕСТИВАЛ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ГР. ГАБРОВО
THE HUMOR FESTIVAL IN GABROVO
加布罗沃国际幽默节

УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ
PARTICIPATION IN FESTIVALS



КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ И УНИКАЛНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ“
“BULGARIA AND CHINA – ANCIENT AND UNIQUE CIVILIZATIONS” CONTEST

举行“中国和保加利亚古代文明”文化作品竞赛与作品展
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В края на месец ноември Институт 
„Конфуций“ във ВТУ обяви конкурс за рисунка, 
плакат, колаж, компютърна анимация, 
презентация, разказ, стихотворение, есе, статия, 
реферат и др. на тема „България и Китай – древни 
и уникални цивилизации“. В него взеха участие 
общо 232 души от 14 населени места. Председател 
на журито в категория „Изобразително изкуство“ 
бе проф. Пламен Легкоступ – ректор на 
Великотърновския университет (мандат 2007-
2015 г.), а членове – деканът и зам.-деканът на 
Факултета по изобразително изкуство във ВТУ. 
Във втората категория – „Литература и култура“ 
председател бе гл. ас. д-р Полина Цончева – 
преподавател по китайски език, а членове: 
китайската лекторка в Университета – доц. д-р 
Дзън Чуънин и г-жа Валентина Камбурова – учител 
по журналистика. 

Най-добрите рисунки от конкурса бяха 
подредени в изложба, откриването на която се 
състоя на  9 март 2015 г. в Изложбени зали „Рафаел 
Михайлов“, когато се проведе и награждаването. 
55 участници получиха награди, а останалите 
участници – сертификати за участие. Изложбата 
остана отворена в продължение на 10 дни, 
включително и за празника на града – 22 март.

 In the end of November CI at University of 
Veliko Turnovo announced a contest for drawings, 
posters, collages, computer animations, presenta-
tions, stories, poems, essays, articles, scholarly es-
says etc. on the topic “Bulgaria and China – ancient 

and unique civilizations”. 232 people from 14 towns 
participated in the contest. Chairman of the jury in 
“Arts” category was Prof. Plamen Legkostup – Rec-
tor of St Cyril and St Methodius University of Veliko 
Turnovo (2007 – 2015). Other members of the jury 
were the Dean and Vice-Dean of the Faculty of Fine 
Arts. Chairman in category “Literature and Culture” 
was senior lecturer Polina Tsoncheva, PhD, Assoc. 
prof. Zeng Chunyin, PhD and Mrs. Valentina Kambu-
rova – teacher in journalism.

The best drawings were awarded and set for 
an exhibition which was opened on 9 March 2015 at 
“Rafael Mihaylov” Art Gallery. 55 participants were 
awarded while the rest received a participation cer-
tificate. The exhibition lasted 10 days, as well as for 
the City Holiday of Veliko Tarnovo – 22 March.

2015年3月9日-3月29日，大特大学孔子
学院在大特市布拉法埃尔展览厅举办“中国和保
加利亚古代文明”文化作品展。此次展出的作
品，是大特大学孔子学院从2014年11月开始面向
全国征集的，征集作品涵盖绘画、海报、拼贴
画、电脑动画、演讲、小说、诗歌和散文等多个
领域。共收到来自索非亚、瓦尔纳、特尔戈维
什特等14个城市的232幅作品。参赛人员中，年
龄最小的只有4岁，年龄最大的50岁。经专家评
审，评选出了55幅优秀作品，为获奖者颁发了获
奖证书和纪念品。

доц. Борис Желев, проф. Пламен Легкоступ, доц. Лун Тао и 
доц. Пеньо Пенев
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КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
CONTESTS AND COMPETITIONS / 中国文化竞赛



Членове на журито бяха експерти в 
областта на китайския език и култура – все 
китайци. На събитието  гостуваха Първия 
секретар на Посолството на КНР – г-н Юен Дзиган 
и грандмайстор Ян Дзюн, пета генерация на 
семейство Ян. Мероприятието бе отразено и от 
Китайската международна агенция „Синхуа“.

Първата награда в кръга за ученици 
спечели Виктория Тодорова от СОУ „Васил Левски“ 
– гр. Русе, а победител в студентското състезание 
стана Снежана Станилова, възпитаничка на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“. Двете заслужено 
получиха възможността да представят България 
в зaключитeлния eтaп нa пpестижния cвeтoвeн 
кoнкyрс в Китaй.

СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“
INTERNATIONAL COMPETITION CHINESE BRIDGE
举办“汉语桥”世界中文比赛保加利亚地区预赛
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На 25 и 26 април Отделът за образование 
към Посолство на КНР и ИК организираха 
националния кръг на състезанието по китайски 
език за ученици и студенти „Китайски езиков 
мост“, което за се проведе във ВТУ за втори път. 
Тази година в конкурса участваха 13 ученици от 6 
училища (от София, Русе, Пловдив и Стара Загора) 
и 9 студенти от 4 университета в страната (СУ „Св. 
Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“).

Състезанието за ученици се проведе 
в 3 кръга, а това за студенти – в 2. Участниците  
изнасяха речи на китайски език, отговаряха на 
въпроси, свързани с китайския език и култура, 
а в последния кръг представиха свои умения 
и таланти: песни, танци, калиграфия, бойни 
изкуства и др.  



On 25 and 26 April the Education Department 
at the Embassy of the People’s Republic of China and 
the Confucius Institute at UVT organized the National 
Round of Chinese Bridge Competition for high school 
and university students. The Competition was held in 
the University of Veliko Turnovo for the second time. 
This year 13 students from 6 high schools (from Sofia, 
Ruse, Plovdiv and Stara Zagora) and 9 students from 
4 universities in the country (Sofia University “St. Kli-
ment Ohridski”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, 
The South-West University “Neofit Rilski” and  “St Cyril 
and St Methodius” University of Veliko Turnovo) took 
part in the competition. The competition for the high 
school students had three rounds, and the one for uni-
versity students – two rounds. The participants deliv-
ered speeches in Chinese, answered questions related 
to the Chinese language and culture, and in the last 
round they presented their skills and talents: singing, 
dancing, calligraphy, martial arts, etc.

The jury members were experts in Chinese 
language and culture – all Chinese. Official guests 
were the First Secretary of the Embassy of PRC – Mr. 
Yuan Jigang and grandmaster Yang Jun – fifth genera-
tion Yang family.  The event was covered by the Chi-
nese international news agency Xinhua.

In the high school students section, Viktoria 
Todorova from “Vasil Levski” High School, Ruse, took 
first prize and in university students section the win-
ner was Snezhana Stanilova, student at St Cyril and St 
Methodius University of Veliko Turnovo. Both of them 
well-deserved the opportunity to represent Bulgaria 
at the final round of the prestigious competition held 
in China. 

27
ГОДИШЕН ДОКЛАД /  ANNUAL REPORT  / 年度报告  2015

2015年4月25日至26日，大特大学孔子
学院举办“汉语桥”世界中文比赛保加利亚地区
预赛。中国驻保加利亚大使馆教育组负责人袁纪
纲、大特大学校长普拉门•列格斯科图普、索非
亚孔子学院中方院长葛志强、新华社驻保加利亚
首席记者王欣然等嘉宾出席了比赛。

“汉语桥”世界中文比赛是由国家汉办
主办的大型国际汉语比赛项目，分中学生组和大
学生组两个组别。中学生组的比赛自2008年起，
今年是第8届。大学生组的比赛自2002年起，今
年是第14届。这一活动已成为各国学生学习汉
语、了解中国的一个重要平台。“汉语桥”比赛
由世界各国举行预赛，优胜者将受邀前往中国参
加复赛和决赛。

在中学生组别的比赛中，来自鲁塞瓦希
尔•列夫斯基中学等六所学校的13名选手参加了
角逐。在大学生组别的比赛中，来自索非亚大
学、大特大学、西南大学、普罗夫迪夫大学四所
高校的9名选手参加本次比赛，参赛的学校数量
和人数均超过往年。

比赛分为知识问答、中文演讲和才艺展
示等环节。在近三个小时的比赛中，选手们现场
展现了对中国历史文化、民俗风情的了解；围
绕“我的中国梦”、“我的快乐汉语之旅”、“
中国，请听我说”等主题分享了自己对中国梦
的理解，以及与汉语结缘的经历；通过独唱、舞
蹈、太极扇、书法、中国画、诗歌朗诵、京剧、
剪纸、单口相声等表现形式展现了他们在汉语运
用、中国文化和传统知识等方面的特长，展现他
们对中国文化的热爱。

经过激烈角逐，来自鲁塞瓦希尔•列夫斯
基中学（大特大学孔子学院下设教学点）的维多
利亚、大特大学的三年级学生白雪凭借出色表现
分别拔得中学生组、大学生组头筹。



На 19 декември 2014 г. в Аулата на СОУ 
„Васил Левски“ – гр. Русе със съдействието на Институт 
„Конфуций“ се проведе състезанието „Пей с мен на 
китайски език“. Участие взеха учениците, изучаващи 
китайски език. Всеки клас представи песен, заедно с 
танц или сценка, свързани с тематиката на песента. В 
края на състезанието бяха връчени и сертификатите 
от успешно положения изпит за владеене на китайски 
език – HSK.

On 19 December 2014, in the ceremonial hall 
of “Vasil Levski” High School together with the Confucius 
Institute, the “Sing with me in Chinese” Competition was 
held. Students learning Chinese took part in it. Each class 
presented a song in accompaniment with a dance or a 
play, related to the theme of the song.  At the end of the 
competition the students who successfully took the HSK 
exam were given their HSK certificates.

На 11 и 12 юли в гр. Русе се състоя двудневния 
турнир по древната игра го с участието на състезатели от 
Русе, София и Варна. Турнирът бе подкрепен от Община и 
Област Русе и Институт „Конфуций“ при ВТУ.

On 11 and 12 July in the town of Ruse was organ-
ized the two-day Go tournament where participants from 
Ruse, Sofia and Varna took part. The tournament had the 
backing of Ruse Municipality and the Confucius Institute 
at UVT.

2015年7月11日-12日，大特大学孔子学院在鲁
塞市举办了为期两天的“中国围棋锦标赛”。来自鲁
塞、索非亚、瓦尔纳等各地的参赛者共同切磋了棋艺。
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СЪСТЕЗАНИЕ „ПЕЙ С МЕН НА КИТАЙСКИ“ – ГР. РУСЕ
“SING WITH ME IN CHINESE” COMPETITION, RUSE 
举办第二届“同唱中文歌”校园大赛

ТУРНИР ПО ГО В ГР. РУСЕ
GO (WEIQI) TOURNAMENT, RUSE
举办“中国围棋锦标赛”

2014年12月19日，大特大学孔子学院下设
孔子课堂鲁塞瓦希尔•列夫斯基中学举办第二届“
同唱中文歌”校园大赛。学习中文的学生们纷纷
踊跃地参加比赛。在比赛中，每个班级都选定一
首中文歌，并根据歌曲内容编排舞蹈或表演。



名的汉学家Petko Hinov先生来访孔院，举行《
生死疲劳（保加利亚文版）》新书发布会，并作
了《信•雅•达——翻译技巧》主题演讲，为学生
们讲授了翻译的技巧，与学生和汉语言学者共同
交流汉语学习和翻译经验。
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ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ
LECTURES , SEMINARS AND CONFERENCES

  举办讲座，研讨会和国际学术会议

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „КИТАЙСКАТА МЕЧТА“ 
PRESENTATION OF PRESIDENT XI JINPING’S BOOK “CHINESE DREAM”

举行《习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编》新书推介会

МО ЙЕН „УМОРЕН ДА СЕ РАЖДАМ И УМИРАМ“. ЗАПИСКИ НА ПРЕВОДАЧА 
MO YAN’S NOVEL “LIFE AND DEATH ARE WEARING ME OUT” – TRANSLATOR’S 

NOTES / 举办莫言《生死疲劳》保加利亚语版本新书发布会

На 18 май представители на Посолството 
на КНР в България гостуваха в гр. Търговище, за 
да презентират книгата „Китайската мечта“ на 
президента на КНР – г-н Си Дзинпин. Организатори 
на проявата бяха Посолството на КНР, Институт 
„Конфуций“ при ВТУ, Община Търговище, 
сдружение „Приятели на Китай – Търговище“, 
регионална библиотека „Петър Стъпов“ и
I ОУ„Христо Ботев“.

On 18 May representatives of the Embassy 
of PRC in the Republic of Bulgaria visited the town 
of Turgovishte to present Chinese President Xi Jin-
ping’s book “Chinese dream”. The event was organ-
ized by the Embassy of PRC, Confucius Institute at St 
Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo, 
Turgovishte Municipality, “Friends of China in Turgo-
vishte” Association,  Regional Library “Petar Stapov” 
and First Primary School “Hristo Botev”.

На 24 февруари 2015 г. в Институт 
„Конфуций“ преводачът на книгата „Уморен да се 
раждам и да умирам“ – г-н Петко Хинов, направи 
представяне и разкри на студентите някои 
тънкости на преводаческото майсторство. Автор 
на книгата е носителят на нобелова награда за 
литература – Мо Йен. 

On 24 February 2015 the translator of the 
novel “Life and Death Are Wearing Me Out” – Mr. 
Petko Hinov presented the book at our CI and re-
vealed some niceties of the art of translation to the 
students. Author of the novel is the Nobel laureate 
Mo Yan.

2015年2月24日，大特大学孔子学院邀请
了《生死疲劳（保加利亚文版）》的翻译者、知

2015年5月18日下午，大特大学孔子学院
在下设教学点特尔戈维什特市举行《习近平关于
实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编》（保
加利亚文版）新书推介会。中国驻保加利亚大使
馆文化参赞尹亚利、文化处顾芳、特尔戈维什特
市副市长狄安•蒂其夫、中保文化交流协会会长
鲁门•诺瓦科夫等出席了活动。近百名热心的各
界人士和市民前来参加，并与嘉宾进行互动，推
介会持续近两个小时。



2015年9月25日—26日，大特大学孔子
学院举办了“中国与中东欧政治、经济、文化关
系”国际学术研讨会。研讨会在孔子学院报告厅
举行，来自大特大学、索非亚大学、保加利亚艺
术研究学院、舒门大学、瓦尔纳大学等教育研究
机构的专家和学者出席了本次研讨会。研讨会还
吸引了普罗夫迪夫大学和大特大学的多位博士研
究生，在大会上发表了他们的研究进展。25位专
家和学者围绕着中国与中东欧的政治、经济和文
化关系展开了较为深入地交流。报告内容丰富，
精彩纷呈，涵盖了政治、经济、文学、艺术、民
俗、教育等多个领域。13位中方汉语教师和志愿
者也受邀出席了本次研讨会。

През септември 2015 г. Институт 
„Конфуций“ във ВТУ организира международна 
научна конференция на тема „Дипломатически, 
икономически и културни отношения между 
Китай и страните от Централна и Източна Европа“. 
В рамките на два дни бяха изнесени доклади от 
китайски изследователи, учени и докторанти 
от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, БАН, СУ „Св. 
Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“.

In September 2015 CI at UVT organized 
the international conference “Diplomatic, Economic 
and Cultural Relations between PRC and Central and 
Eastern European Countries”. Chinese and Bulgarian 
scientists, researchers and PhD students presented 
their papers on different topics within two days dur-
ing the conference.
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
举办“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国际学术
研讨会
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 „КИТАЙ – СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ОТ 
ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ“ / “CHINA – SOCIAL AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT FROM ANTIQUITY TO PRESENT 
DAYS” / 举行《中国从古至今的社会经济发展》新书发布会

На 20 март 2015 г. в Институт „Конфуций“ 
гостува проф. дфсн Нако Стефанов, ръководител 
на катедрата по източни езици в СУ „Св. Климент 
Охридски“, който представи своята книга „Китай – 
социално-икономическо развитие от древността 
до наши дни“ и изнесе лекция на тази тема. 
Присъствието му предизвика огромен интерес 
сред студенти и преподаватели от ВТУ, които се 
включиха в дискусия.

On 20 March 2015 Prof. Nako Stefanov, Dr. 
Habil., head of East-Asian Studies Department at 
Sofia University, visited our Confucius Institute. He 
presented his book “China – Social and Economic De-
velopment from Antiquity to Present Days” and gave 
a lecture on the same topic. His visit excited enor-
mous interest among students and lecturers at Veliko 
Turnovo University, who also participated in a discus-
sion after the presentation. 

2015年3月20日，索非亚大学东亚研究
中心主任Nako Stefanov教授受邀到访大特大学
孔子学院，为他的新书《中国从古至今的社会经
济发展》举行发布会，并受邀作了一场精彩的讲
座。他的到访激起了学生的极大兴趣，演讲结束
后大特大学的师生们与Nako Stefanov教授进行
了热烈地讨论。
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 ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ТАЙДЗИЧЮЕН НА 
СЕМЕЙСТВО ЯН С ГРАНДМАЙСТОР ЯН ДЗЮН 

FIFTH INTERNATIONAL YANG FAMILY TAI CHI CHUAN SEMINAR 
WITH GRANDMASTER YANG JUN

举办国际杨氏太极拳研讨班

От 24 до 29 април 2015 г. ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ стана домакин на V Международен 
семинар по тайдзичюен на семейство Ян с 
грандмайстор Ян Дзюн. По време на престоя си в 
Търново грандмайсторът приветства участниците 
в състезанието „Китайски езиков мост“. 

Визитата му постави началото и на 
първата в света магистърска програма за обучение 
по тайдзичюен. Рeктopът на ВТУ – проф. Плaмeн 
Лeгкостyп и гpaндмaйcтopът, кoйтo e председaтeл 
нa Мeждyнароднaтa асоциaция пo тaйчи в САЩ, 
подписаха двустранен договор за cъздaвaнeтo 
нa специалността „Спopтнa пeдaгoгикa“ – 
Taйдзичюeн, Ян cтил.

From 24 to 29 April 2015 St Cyril and St 
Methodius University of Veliko Turnovo hosted the 
Fifth International Yang Family Tai Chi Chuan semi-
nar with grandmaster Yang Jun. The grandmaster 
also welcomed the participants in the Chinese Bridge 
Competition. 

During his visit the first in the world master’s 
program of Tai Chi was launched. The rector of UVT 
and the grandmaster, chairman of the International 
Tai Chi association in the USA, signed the contract for 
the MA program “Sports Pedagogy – Yang Style Tai 
Chi.”

2015年4月24日到29日，大特大学孔子学
院邀请杨氏太极拳传人杨军先生举办了国际杨氏
太极拳研讨班。来自保加利亚各地的太极拳爱好
者和学习者齐聚大特大学孔子学院，共同交流与
切磋了拳艺。



На 19 февруари 2015 г. във връзка с 
тържествата по случай китайската Нова година, 
организирани от Институт „Конфуций“, майстор 
Станислав Багалев, ръководител на ЕВТО – 
България (European WingTsun Organization (EWTO), 
изнесе лекция на тема „Традицията на Китай, 
въплътена в бойното изкуство за самоотбрана 
вингчун“. Той и екипът му от инструктори 
направиха демонстрация на бойното изкуство, 
а публиката се включи в изпълнението на някои 
практически упражнения. 

On 19 February 2015 for the Celebrations of 
the Chinese New Year, organized by the CI the Eu-
ropean WingTsun Organization (EWTO) representa-
tive for Bulgaria – master Stanislav Bagalev delivered 
a lecture on “China’s tradition incorporated in the 
self-defense martial art Wing Tsun”. Together with 
his team of instructors he demonstrated the martial 
art and the audience participated in some practical 
exercises. 

2015年2月19日，大特大学孔子学院邀
请了欧洲咏春拳协会保加利亚区代表Stanislav 
Bagalev大师来访孔院，并作了题为《咏春
拳——中国传统自卫武术的集大成者》的主题演
讲。演讲结束后，Stanislav Bagalev和他的武
术团队一起为大家进行了功夫展示，受到观众的
热烈欢迎。
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 „ТРАДИЦИЯТА НА КИТАЙ, ВЪПЛЪТЕНА В БОЙНОТО 
ИЗКУСТВО ЗА САМООТБРАНА ВИНГЧУН“ 
“CHINA’S TRADITION INCORPORATED IN THE SELF-DEFENSE 
MARTIAL ART WING TSUN”
举办《咏春拳——中国传统自卫武术的集大成者》讲座及功夫展示



ИК продължава плодотворносто си 
сътрудничество с трите училища с изучаване 
на китайски език в гр. Търговище – ПГИЧЕ 
„Митрополит Андрей“, I ОУ „Христо Ботев“ и II СОУ 
„Професор Никола Маринов“, както и с Дружество 
„Приятели на Китай“ – Търговище. Поради 
засиления интерес към китайския език, Институтът 
изпрати две доброволки за тази учебна година, а 
обучение по китайски език започва и още едно от 
училищата в града.

Обучението по китайски език 
продължава за трета поредна година и в ШУ 
„Епископ Константин Преславски“ с 2 езикови 
курса – за начинаещи и напреднали, като част от 
напредналите студенти вече успешно положиха 
изпит HSK.  

Teaching of Chinese language continues 
for a third consecutive year in Shumen University 
“Episkop Konstantin Preslavski” with two language 
courses – for beginners and advanced, and part of 
the advanced students have already successfully 
passed a level of the HSK exam.

大特大学孔子学院在舒门大学教学点已
经连续三年开展汉语教学。目前，依据学生的汉
语水平和学习需求，主要开设《初级汉语（零起
点）》和《中级汉语》课程。学员中已有多名学
生成功通过了汉语水平考试（HSK考试）。

CI continues its fruitful collaboration with 
the three language schools in Turgovishte – “Mit-
ropolit Andrei” language school, First Primary School 
“Hristo Botev” and II High School “Prof. Nikola Mari-
nov”, as well as with “Friends of China” Association 
– Turgovishte. Due to the increased interest in the 
Chinese language, the Institute sent two volunteers 
for this school year and teaching of Chinese begins in 
another one of the schools in the city.

大特大学孔子学院在特尔戈维什特市的
三所学校开设了汉语课程，与当地政府和教育机
构进行着富有成效地合作。三所学校分别是：M-
itropolit Andrei高中，Hristo Botev第一学
校，Professor Nikola Martinov高中。由于当
地对汉语学习的需求增加，学习汉语的人数和
要求开设的汉语课程都大幅增长，2015年9月开
始，孔子学院向特尔戈维什特增派了1名汉语志
愿者。

ТЪРГОВИЩЕ 
TURGOVISHTE
特尔戈维什特

ШУМЕН
SHUMEN

舒门
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НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ / OUR PARTNERS
我们的其他教学点



Скоро предстои откриването на класна 
стая „Конфуций“ към ВТУ  в СОУ „Васил Левски“ – 
гр. Русе, което има дългогодишен опит и традиции 
в преподаването на китайски език. В началото 
на тази учебна ИК изпрати 3 преподавателки 
доброволки в училището. В момента 229 ученици 
от 11 паралелки (I-VII клас) посещават СИП по 
китайски език и 104 ученици (VIII-XII клас) се 
обучават в профилирани паралелки с китайски 
език.

The CI at UVT will soon open a new Confu-
cius classroom at “Vasil Levski” High school, Ruse, 
which has a long tradition and experience in teaching 
Chinese. At the beginning of this year CI sent 3 vol-
unteers in this school. At the moment 229 students 
from 11 classes (I-VII grade) are studying Chinese as a 
selective course and 104 students (VIII-XII grade) are 
studying the language in specialized Chinese classes.

位于鲁塞市的瓦希尔•列夫斯基中学是一
所在保加利亚有着悠久历史的知名中学，作为保
加利亚第二大中学，学校进行汉语教学的历史已
达十年，部分年级已将汉语列为必修课程。在大
特大学孔子学院的支持下，2014年11月已成功升
格为孔子课堂。

В началото на учебната 2014/2015 г. година 
в гр. Варна стартира обучение по китайски език, 
като част от съвместна инициатива на Институт 
„Конфуций“ и Център за иновации и развитие към 
Икономически университет – Варна. Обучението 
проведе г-ца Сюн Юхуан, доброволка към Института. 
На 24 март започна провеждането на безплатен курс и 
за журналисти в града, целта на който бе въвеждането 
в системата за транскрипция на китайския език на 
основа на латинската азбука – пинин.

 At the beginning of 2014-2015 academic year 
Chinese language teaching was started in Varna as part of 
a joint initiative of the Confucius Institute and the Center 
for Innovation and Development at the University of 
Economics in Varna. The training was held by Ms. Xiong 
Yuhuan, Chinese volunteer teacher at the Institute. On 
24th March in the city started a free language course for 
journalists. The main purpose was introducing the Pinyin 
system.

2014-2015学年，大特大学孔子学院与瓦
尔纳经济大学“创新与发展中心”开展合作，共
同推广“感受中国，融入世界”项目，致力于推
广中国语言和中国文化。自开展汉语教学以来，
吸引了瓦尔纳经济大学大批师生参加学习，甚至
多名资深教授也走进了汉语课堂。2015年3月，瓦
尔纳教学点面向记者们开设了特别汉语课程，以
期有助于他们未来的工作。

ВАРНА / VARNA / 瓦尔纳
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РУСЕ / RUSE / 鲁塞



РУСЕ / RUSE / 鲁塞

Над 40 души в 7 езикови курса в 3 гимназии 
(ПМГ „Иван Вазов“, СОУ „Любен  Каравелов“, 
Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“), 2 основни 
училища (ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Пенчо 
Славейков“), ОП „Детски и младежки център“ и 
детска градина „Звънче“ изучават китайски език в 
гр. Димитровград.

More than 40 people in 7 language groups 
at 3 high schools (High School of Natural Sciences 
and Mathematics “Ivan Vazov”, “Lyuben Karavelov” 
High School and “Dr. Ivan Bogorov” language school), 
2 primary schools (“Aleko Konstantinov” and “Pen-
cho Slaveykov”), “Children and youth center” and 
“Zvanche” kindergarten are learning Chinese in Dim-
itrovgrad.

自2014年11月起，大特大学孔子学院在
季米特洛夫格勒开始开展了汉语教学。吸引了超
过200人学习汉语，汉语课堂分布在七个教学点，
包括：三所高中（Ivan Vazov高中, Liuben Kara-
velov高中和Pencho Slaveikov高中），两所小学
（Aleko Konstantinov小学, 和Pencho Slaveyk-
ov 小学）,青少年中心和Zvynche幼儿园。

ДИМИТРОВГРАД / DIMITROVGRAD
季米特洛夫格勒
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За първа учебна година 58 деца от 3 
училища в гр. Попово, а именно:  Професионална 
гимназия по техника и лека индустрия, Гимназия 
„Христо Ботев“ и ОУ „Любен Каравелов“ започнаха 
обучението си по китайски език. 

58 students from 3 schools in Popovo (Pro-
fessional School of Engineering and Light Industry, 
“Hristo Botev” Secondary School, and “Lyuben Kara-
velov” Primary School) have begun their first year of 
studying Chinese.

波波沃是大特大学孔子学院2015年新增的
教学点之一。10月起，1位汉语教师志愿者到岗，
教授来自Hristo Botev高中、Liuben Karavelov和
职业技术高中三所学校的58名学生学习中文。

ПОПОВО / POPOVO / 波波沃



След предварително направено 
проучване през изминалата година, което показа 
че в гр. Разград има над 80 желаещи да изучават 
китайски език, от началото тази учебна година 
стартира и обучението там. Курсът се провежда в 
ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. До момента са се записали 
45 ученици от Езиковата гимназия, а възможността 
е отворена и за ученици от други училища.

A research made last year showed that in 
Razgrad there are more than 80 people interested 
in learning Chinese. As a result, at the beginning of 
this academic year in “Ekzarh Yosif” language school 
was started a Chinese language course. Up till now, 
45 students from the Language school are taking the 
course and the opportunity is open for students from 
the other schools as well.

依据大特大学孔子学院的前期调研，在
拉兹格勒市，有超过80人有意向学习中文。大特
大学孔子学院自2015年10月起在拉兹格勒市设立
了教学点，选派了1名汉语教师志愿者，现有45
人参加了汉语课程。目前，拉兹格勒市其他学校
也正在酝酿申请开展汉语教学。
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РАЗГРАД / RAZGRAD / 拉兹格勒



РАЗГРАД / RAZGRAD / 拉兹格勒

На 27 октомври 2014 г. на посещение 
във ВТУ бе официална делегация от КНР, водена 
от проф. Дзян Хайшан, вицепрезидент на 
Китайската академия за обучение на ръководни 
кадри в Шанхай (China Executive Leadership 
Academy Pudong). По време на визитата им бе 
подписан меморандум за разбирателство между 
Академията и Великотърновския университет. 
Сътрудничеството между двете институции 
предвижда академични изследвания и развитие 
на специалностите, програми за развитие на 
преподавателския състав, обмен на гост-лектори 
и организиране на програми за обучение на 
представители на правителството и бизнеса от 
двете държави.

В рамките на посещението в ИК 
гостите проведоха дискусия с представители на 
академичната общност на тема: „Българската 
система за държавно управление“.

On October 27th 2014 an official delegation 
from the PRC, led by prof. Jiang Haishan, vice pres-
ident of the China Executive Leadership Academy 
Pudong, visited the University. During the visit was 
signed memorandum of agreement between the 
Academy and the University of Veliko Tarnovo. The 
cooperation between the two institutions provides 
for academic research and development of the ma-
jor programs, programs for teaching staff training, 

exchange of guest lecturers and organizing of train-
ing programs for government officials and businesses 
from both countries.

During the visit in CI the guests and academ-
ic representatives had a discussion on the topic “Bul-
garian government system.”

2014年10月27日，上海浦东干部学院江
海山副院长一行访问了大特大学孔子学院。访问
期间，举行了以“保加利亚的政治体系”为主题
的讨论会，并与大特大学签署了教育合作协议。

 ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ  ШАНХАЙ / DELEGATION FROM CELAP
上海浦东干部学院来访
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ПОСЕЩЕНИЯ / VISITS
接待来访



На 13 март 2015 г. по случай настъпилата 
Година на овцата в Институт „Конфуций“ във ВТУ 
гостуваха деца от ЦДГ „Соня“ и ОУ „Димитър  
Благоев“. На малчуганите бяха направени  
презентации с интересни факти за Китай, 
културата и традициите, свързани с Пролетният 
фестивал. Децата поздравиха екипа на Института 
с песни, стихотворения и подаръци. 
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ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НАЧАЛНИ 
УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО/
CHILDREN FROM KINDERGARTENS AND PRIMARY 
SCHOOLS FROM THE MUNICIPALITY OF VELIKO TARNOVO/
邀请幼儿园及中小学生来孔院

On March 13th 2015 children from Kinder-
garten “Sonia” and “Dimitar Blagoev” school visited 
the CI at UVT to celebrate the Year of the sheep. The 
kids enjoyed presentations of interesting facts about 
China, the culture and traditions related to the Spring 
Festival. The children greeted the team of the Insti-
tute with songs, poems and gifts.

2015年3月13日，大特大学孔子学院邀请
Sonya 幼儿园和Dimityr Blagoev 学校的学生访
问孔子学院，共同庆祝中国羊年。大特大学孔子
学院专门为学生们举办了中国文化知识讲座。小
朋友和学生们表演了歌曲、朗诵了诗歌，自制了
手工礼物送给孔子学院，为孔子学院送上祝福。
庆祝活动上，孔子学院师生们还和小朋友、小学
生们一起分享了特别定制的羊年大蛋糕。



Ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
и директорите на Институт „Конфуций“ за трета 
поредна година взеха участие в световната 
конференция на институтите Конфуций, 
организирана от Централата на Ханбан. 

For a third consecutive year the rector of 
St. Cyril and St. Methodius the University of Veliko 
Tarnovo and the director of the Confucius Institute 
participated in the World Conference of Confucius 
Institutes, organized by Hanban.

大特大学校长普拉门•列格斯科图普和孔
子学院保方院长伊丝克拉•曼多娃出席了在中国
厦门召开的第九届全球孔子学院大会。

На 7 и 8 септември 2015 г. председателят 
на Управителния съвет на търновския институт 
„Конфуций“ – проф. дпн Пламен Легкоступ и 
двамата директори – доц. д-р Искра Мандова 
и доц. д-р Лун Тао участваха в европейската 
конференция на институтите „Конфуций“, която 
за пръв път се провежда в България. 

On 7th and 8th September 2015 the chair-
man of CI’s MB Prof. Dr. Habil. Plamen Legkostup and 
the directors – Assoc. Prof. Iskra Mandova and Assoc. 
Prof. Long Tao, participated in the European Confer-
ence of Confucius Institutes held in Bulgaria for the 
first time.

2015年9月6日-8日，大特大学孔子学院
理事会理事长普拉门•列格斯科图普、孔子学院
保方院长伊丝克拉•曼多娃和中方院长龙涛出席
了在保加利亚索非亚举行的欧洲部分孔子学院联
席会议。这也是该会议首次在保加利亚举行。会
议期间，孔子学院总部/国家汉办总干事许琳主
任与大特大学孔子学院理事会理事长普拉门•列
格斯科图普举行了亲切会谈。

9 СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ КОНФУЦИЙ В 
ГР. СЯМЪН, КНР (6-8 ДЕКЕМВРИ 2014) 

9TH WORLD CONFERENCE OF CONFUCIUS INSTITUTES IN 
XIAMEN, PRC (6-8 DECEMBER 2014)

第九届全球孔子学院大会，中国厦门（2014年12月6日－8日）

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ КОНФУЦИЙ В СОФИЯ
JOINT EUROPEAN CONFERENCE OF CONFUCIUS INSTITUTES IN SOFIA

欧洲部分孔子学院联席会议，保加利亚索非亚
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УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
PARTICIPATION IN CONFERENCES

 出席会议
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ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА 
ДИРЕКТОРИТЕ НА ИК, ДЕКЕМВРИ 2014 Г., ГР. УХАН
MEETING OF THE BOARD OF ADVISORS AND ANNUAL REPORT OF 
THE DIRECTORS OF CI, DECEMBER 2014, WUHAN
2014年12月，大特大学孔子学院2014年度理事会会议在中国地质大
学（武汉）迎宾楼举行。会上审议并通过了孔子学院2014年的年
度工作报告。



През 2015 г. директорите на ИК и 
представители на Института дадоха редица 
интервюта пред местни и национални 
медии, свързани с дейността на Института и 
организираните събития. 

In 2015 the directors and representatives of 
our CI gave a number of interviews related to CI’s ac-
tivities and events for local and national media.

Български медии/ Bulgarian media/国外媒体

1. Дни на Китай започват в Търговище
http://www.bulgariachina.com/cn/news/view/210.dni-na-kitai-zapochvat-v-targovishe.html

2. Дни на Китай започват в Търговище 
http://targovishte.topnovini.bg/node/551194

3. В Търговище стартират дни, посветени на Китай
http://bnr.bg/shumen/post/100480487/v-targovishte-startirat-dni-posveteni-na-kitai

4. 3-7 ноември - Дни на Китай в Търговище
http://nrgtv.bg/news-page/kultura/1963-3-7-noemvri-dni-na-kitai-v-targovishte 

5. Посещението на Светлин в Русе
http://bulgarian.cri.cn/421/2014/12/24/1s141523.htm 

6. Институт „Конфуций“ отбелязва настъпването на китайската Нова година
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1397656 

7. Традиционни танци и бойни изкуства за китайската Нова година 
http://sever.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F 

 %D0%BC%D0%B5-%
8. Празник по случай настъпването на Китайската Нова година

2015年度，大特大学孔子学院在中外方
院长的引领下，非常注重通过媒体传播中国语言
和中国文化的魅力，全年发布新闻稿件（含视
频）达70余篇（条），极力扩大了孔子学院的影
响力。
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НЯКОИ МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА НАС:
SOME MEDIA PUBLICATIONS ABOUT VT’S CI: 

中保媒体看大特大学孔子学院
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http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1403063 

9. Институт „Конфуций“ във ВТУ ще отбележи настъпването на китайската Нова година 
http://topnovini.bg/node/574807 

10. С фестивал отбелязват Китайската Нова година
http://ruse-news.com/s-festival-otbelyazvat-kitajskata-nova-godina/ 

11. Празник по случай настъпването на Китайската Нова година
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1403063 

12. Честване по повод настъпването на китайската нова година ще се състои в Русе
http://www.ruseinfo.net/news_136217.html 

13. Празник по случай Пролетния фестивал, посветен на настъпването на Китайската Нова  
    година в Русе днес

http://www.ruseinfo.net/news_136449.html 

14. В Русенската библиотека отбелязаха китайската Нова година
http://www.libruse.bg/v-rusenskata-biblioteka-otbeliazaha-kitajskata-nova-godina 

15. Да опознаем Китай или Китай отблизо и далече 
http://www.soulevski-ruse.org/novini/item/555-da-opoznaem-kitai-ili-kitai-otblizo-i-dalethe.html
 
16. Търновчета учат йероглифи в Институт „Конфуций“!
http://presa.bg/article/Tarnovcheta-uchat-yeroglifi-v-Institut-Konfutsiy-/67618/2/0 

17. Нaгpaдихa пoбeдитeлитe в нaциoнaлния кoнкypc нa Инcтитyт „Кoнфyций“
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/nagradiha-pobeditelite-v-natsionalniya-konkurs-na-insti  

    tut-vkonfutsiyv.html 

18. В Институт „Конфуций“ откриват изложба „България и Китай“
http://veliko-tarnovo.net/novini/v-insitut-konfutsiy-otkrivat-izlozhba-vbalgariya-i-kitayv.html 

19. Детски рисунки показват древните цивилизации на България и Китай
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1404787 

20. Малчугани от В. Търново научиха интересни факти за Китай
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1406808 

21. Великотърновски деца посетиха Институт Конфуций
http://veliko-tarnovo.net/novini/velikotarnovski-detsa-posetiha-institut-konfutsiy.html 

22. Великотърновски деца се запознаха с китайската култура в Институт „Конфуций“ към ВТУ 
http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/583545 

23. Говорите ли китайски език? Можете да го научите и във Варна
http://www.urban-mag.com/bg/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D 



   0%B5+%D0%BB0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/7631

24. Студенти във Варна учат китайски
http://chernomorie-bg.com/obrazovanie/21127-studenti-vyv-varna-uchat-kitayski 

25. Учиха журналисти на китайски език
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1411030 

26. Изучаване на китайски език започва в ИУ-Варна
http://varna.dir.bg/news.php?id=18735960 

27. Бум на мераклии за обучение по китайски във Варна
http://www.monitor.bg/article?id=464653 

28. Фотоизложба “Красив Китай”
http://www.riotargovishte.com/bg/news-more/foto-izlojba-krasiv-kitai/

29. Екзотиката на Китай представя фотоизложба в Търговище
http://targovishte.tv/%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D 

     1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0
%B7/

30. „Китайски езиков мост“ организират за втори път във Велико Търново 
http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/598580

31. “Chinese bridge” language competition in Bulgaria
https://www.youtube.com/watch?v=Dd93C16ArNQ

32. Bulgaria holds 14th Chinese Language Bridge contest at college level
http://www.globalpost.com/article/6529151/2015/04/26/bulgaria-holds-14th-chinese-language- 

    bridge-contest-college-level

 33. “Chinese Bridge” language competition held in Bulgaria
http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/26/c_134184381.htm

34. Фестивал на китайското кино започва в Институт “Конфуций”
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1428469

35. Търновчета учат йероглифи в Институт „Конфуций“!
http://epicenter.bg/?p=article&id=67618&cat_id=2&sub_id=0

36. 3 години Институт “Конфуций” във ВТУ
http://al levents. in/vel iko%20tarnovo/3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B-

D%D0%B8-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%9A%D0%BE
%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%A2%D0
%A3/837071029724284#

37. Традицията на Китай, въплътена в бойното изкуство за самоотбрана винг чун
http://shambhala.bg/boini-izkustva/911-wing-chun
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38. В Русенската библиотека отбелязаха китайската Нова година
http://www.libruse.bg/v-rusenskata-biblioteka-otbeliazaha-kitajskata-nova-godina

39. Институт “Конфуций” към ВТУ обяви 20 едногодишни стипендии за Китай
http://freenews.bg/bg//news/view/10075.institut-konfucii-kam-vtu-obyavi-20-ednogodishni-sti-

pendii-za-kitai.html

Китайски медии/ Chinese media/ 中文媒体：

1. 保加利亚鲁塞市举办“印象中国”游园会
http://www.hanban.org/article/2015-03/05/content_578538.htm?from=timeline&isappin-

stalled=1 

2. 习近平中国梦著述推介会在保加利亚特尔戈维什特市举行
http://www.hanban.org/article/2015-05/20/content_597301.htm

3. 中国元素注入保加利亚玫瑰节
http://www.scio.gov.cn/zhzc/1/32763/Document/1437624/1437624.htm

4. 保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院举行“中国和保加利亚古代文明”美术作品展
http://www.hanban.org/article/2015-03/11/content_580706.htm

5. 多瑙河畔张灯结彩 保加利亚欢闹元宵
http://www.hanban.org/article/2015-03/09/content_579836.htm

6. 古城大特尔诺沃市欢度中国年——保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院举办新年音乐会
http://www.hanban.org/article/2015-02/28/content_577277.htm

7. 中国元素注入保加利亚玫瑰节
http://www.hanban.org/article/2015-06/09/content_603092.htm

8. 中国龙舞动国际幽默节——大特尔诺沃大学孔子学院参加保加利亚加布罗沃幽默节
http://www.hanban.org/article/2015-05/18/content_596668.htm

9. “Chinese Bridge” language competition held in Bulgaria
http://english.hanban.org/article/2015-04/29/content_592357.htm

10. 第八届“汉语桥”世界中学生中文比赛保加利亚赛区预赛落幕
http://www.hanban.org/article/2015-04/28/content_592065.htm

11. 大特尔诺沃大学孔子学院举办“美丽的中国”主题图片展
http://www.hanban.org/article/2015-04/21/content_589307.htm

12. 保加利亚大特尔诺沃大学孔院举办“你好中国”文化节
http://www.hanban.org/article/2015-04/07/content_586065.htm

13. 保加利亚索非亚孔子学院参加保加利亚赛区“汉语桥”比赛 



http://oci.bfsu.edu.cn/archives/7151

14. 保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院举办新年音乐会
http://www.cug.edu.cn/new/Show.aspx?ID=1990&cid=000102

15. 保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院举办“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国际
研讨会 

http://voice.cug.edu.cn/newsDetails.shtml?newskindid=200907132000186709ikrueqHur73k&n
ewsinfoid=201510100915587344au59046ro7OX

16. “汉语桥”世界中文比赛保加利亚地区预赛落下帷幕
http://voice.cug.edu.cn/newsDetails.shtml?newskindid=200907132000186709ikrueqHur73k&n

ewsinfoid=20150429163400272WNPXvTFIcCuLh

17. 大特大学孔子学院举办“你好中国”文化节
http://voice.cug.edu.cn/newsDetails.shtml?newskindid=200907132000186709ikrueqHur73k&n

ewsinfoid=20150407164353721sFe2RfiwvRxd2

18. 大特尔诺沃大学孔子学院举办“印象中国”游园会
http://voice.cug.edu.cn/newsDetails.shtml?newskindid=200907132000186709ikrueqHur73k&n

ewsinfoid=20150305161544343PTjrjZzGMyeaO

19. 我校合作建设的孔子学院举办“中国和保加利亚古代文明”美术作品展
http://voice.cug.edu.cn/newsDetails.shtml?newskindid=200907132000186709ikrueqHur73k&n

ewsinfoid=20150312085929718wOoutiOR9kG7w

20. 我校合作建设的孔子学院下属课堂举办元宵喜乐会
http://voice.cug.edu.cn/newsDetails.shtml?newskindid=200907132000186709ikrueqHur73k&n

ewsinfoid=2015030916541348429VsTu25FZs6O

ВИДЕО / VIDEO/ 视频报道
16 дни празненства за Китайската Нова Година
http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=1389 

Настъпи годината на дървената овца в Китай
http://ekcarevec.com/view.php?id=4014

Уроци по китайски за студентите във Варна
http://bnt.bg/news/obshtestvo/urotsi-po-kitajski-za-studentite-va-v-varna 

Искра Мандова, директор на институт “Конфуций” във ВТУ - гост на тв “Видеосат” 
https://www.youtube.com/watch?v=MobFSf5ujOU

Българо-китайските отношения
http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=1726

Dragon dance – Confucius Institute at University of Veliko Turnovo
https://www.youtube.com/watch?v=D3RzQO6MNhM
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