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ПЪРВИТЕ ПЕТ ГОДИНИ НА  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“

Пламен Легкоступ

THE FIRST FIVE YEARS OF THE CONFUCIUS INSTITUTE 
AT UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO

Plamen Legkostup

Abstract: The report presents the development and achievements of the Confucius 
Institute at University of Veliko Turnovo during the 5-year period since its establishment 
till nowadays. Attention is paid to the diverse and rich activity of the CI: festivals, public 
lectures, seminars, exhibitions, international conferences, competitions, cultural events, 
concerts, workshops, celebrations of traditional Chinese holidays, visits.
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Институтът „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе 
открит с подкрепата и сътрудничеството на Държавната канцелария на 
Съвета за международно разпространение на китайския език Ханбан/
Инс титут „Конфуций“ в Пекин и Китайския университет по геонауки 
в гр. Ухан. Основните цели на Института са насочени към разпростра-
нението на китайския език и култура, задълбочаване на познанията на 
обществеността за Китай, развиване на приятелските отношения между 
КНР и България, спомагане на международния обмен и сътрудничеството 
в областта на образованието, културата, икономиката и др. 

Малко предистория: На 25.03.2012 г. между Китайския университет 
по геонауки в Ухан и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе сключен договор 
за двустранно сътрудничество. Той беше подписан от двамата ректори – 
проф. Уан Йенсин и проф. Пламен Легкоступ. Бяха обсъдени бъдещата 
съвместна дейност и предстоящи проекти, както и създаването на Инсти-
тут „Конфуций“ във ВТУ. (сн. 1) 

На 28 март в Пекин се състоя официална среща с д-р Сю Лин – гене-
рален директор на Ханбан, президент на централата на Института „Кон-
фуций“, зам.-министър на образованието и съветник в Държавния съвет 
на КНР. Държавната организация за разпространение на китайския език 
и култура в чужбина (Ханбан) е създадена през 1987 г. Нейна основна дей-
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ност е осигуряването на учебни пособия, изпращането на китайски лек-
тори и финансиране на изучаването на китайски език и култура по света. 
Основен проект на Ханбан са Институтите „Конфуций“, подобни на Гьоте 
институт и Алианс Франсез. В ръководството на Ханбан влизат пред-
ставители на 12 министерства и комитети на китайската държава, сред 
които Министерството на образованието, Министерството на финанси-
те, Министерството на външните работи, Министерството на културата, 
Министерството на търговията, Канцеларията на Държавния съвет и др. 

Сн. 1. Проф. Уан Йенсин и проф. Пламен Легкоступ  
след подписването на договора

Двамата ректори представиха идеята и защитиха обоснованото пред-
ложение за създаването на Институт „Конфуций“ във ВТУ. В дискусията 
участваха още представителите на двата университета, зам.-директорът 
на Ханбан и директорите на финансовия и европейския отдел на Инсти-
тута „Конфуций“. (сн. 2, 3)

 

Сн. 2, 3. Обсъждане на предложението за създаването на Институт 
„Конфуций“ във ВТУ
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След обсъждането г-жа Сю Лин взе решение за създаване на Инсти-
тут „Конфуций“ във Великотърновския университет, който ще бъде вто-
рият институт в България и 359-ят в света. (сн. 4, 5) 

Сн. 4, 5. В актовата зала на Ханбан – подписване на договора  
от д-р Сю и проф. Легкоступ

Официалното откриване на Института „Конфуций“ във ВТУ бе на 
10 октомври 2012 г. Делегация от Китайския университет по геонауки в 
гр. Ухан, начело със заместник-ректора му – проф. Тан Хуеймин, връчи 
специално изработена табела с надпис Институт „Конфуций“ (сн. 6), а  
Н. Пр. Посланикът на КНР в България – г-н Гуо Йеджоу, разряза лентата  
(сн. 7). След програмата по откриването, която включваше традиционни 
песни и танци от Китай, както и демонстрации на китайски бойни изку-



28 Сборник с доклади от международна научна конференция

ства (сн. 9), се проведоха четири лекции, свързани с културата, изкуството 
и икономиката на Китай. Лектори бяха проф. Тан Хуеймин – Зам.-предсе-
дател на УС на ИК, проф. Бора Беливанова (сн. 10), проф. Пенчо Пенчев – 
областен управител, и доц. Пеньо Пенев.

 
Сн. 6. Проф. Тан Хуеймин връчва 

табела с надпис ИК
Сн. 7. Н. Пр. Посланикът на КНР  

в България – г-н Гуо Йеджоу
 

Сн. 8. От ляво: Искра Мандова, Ли Сяокуей, Дин Джънгуо, Пламен Легкоступ,  
Н. Пр. Гуо Йеджоу, Тан Хуеймин, Дун Юенсин, Шуай Бин, Джан Лидзюн

Сн. 9. В програмата по откриването 
са включени и демонстрации на 

китайски бойни изкуства

Сн. 10. Проф. Бора Беливанова
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След тържествата неуморната дейност на двамата директори –  
Искра Мандова и Ли Сяокуей, продължи на още по-високи обороти. Все 
още малкият екип, работещ в Института, и Управителният съвет (сн. 11), 
който в началото бе в следния състав: Председател – проф. д.п.н. Пламен 
Легкоступ (Ректор); Зам.-председатели – Проф. Тан Хуеймин (зам.-рек-
тор); Проф. д-р Багрелия Борисова (зам.-ректор); Членове – Проф. Ма 
Чанчиен; Проф. Джан Лидзюн; Проф. д-р Христо Бонджолов; Гл. ас. д-р 
Искра Мандова, също започнаха своята активна дейност.

Сн. 11. Първа среща на Управителния съвет на Института „Конфуций“  
в Университета по геонауки, Ухан, 12.2012

Днес УС е в състав: Председател – Проф. д-р Христо Бонджолов (Рек-
тор); проф. д.п.н. Пламен Легкоступ (почетен председател); Зам.-председа-
тел – Проф. Хао Фан (зам.-ректор); Членове – Проф. Ма Чанчиен; Проф. 
Джан Лидзюн; Доц. Пеньо Пенев; доц. д-р Искра Мандова, а директори са 
доц. д-р Лун Тао и доц. д-р Искра Мандова.

Нашите партньори 

За 5 години дейността на Института се разрасна значително и вече 
си сътрудничим с 38 образователни институции (6 университета: Вели-
котърновския университет, Шуменския университет, Икономическия 
университет – Варна, Стопанската академия – Свищов и Китайския уни-
верситет по геонауки – Ухан, Пекинския университет за езици и култура; 
24 училища; 7 детски градини и 1 младежки център) в 12 населени места 
в България (Велико Търново, Русе, Свищов, Търговище, Шумен, Варна, 
Бургас, Димитровград, Разград, Попово, Сливен, Дряново). 
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Бяха открити две 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 
ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище.

РУСЕ – СОУ „Васил Левски“ – второто училище с интензивно изу-
чаване на китайски език в България. Всяка учебна година ИК изпраща по 
един лектор по китайски език и култура и един или двама доброволци. В 
момента над 260 ученици от 1 до 12 клас изучават китайски език, а над 75 
ученици от 9 до 12 клас посещават курсове за подготовка за изпитите HSK 
(2, 3 и 4-то ниво). 

На 10 февруари 2014 г. подписахме договор за сътрудничество и се 
споразумяхме с ръководството на училището да бъде открита нова спе-
циалност в Университета, където да се приемат учениците, изучавали 
китайски език 5 години. 

На 14 април 2016 година се проведе тържественото откриване на втора-
та класна стая към Институт „Конфуций“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ в най-голямото русенско училище СОУ „Васил Левски“. (сн. 12, 13, 14)

Сн. 12. Откриването на класна стая „Конфуций“ в Русе

Сн. 13, 14. Откриването на класна стая „Конфуций“ в Русе
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ТЪРГОВИЩЕ  – Благодарение на плодотворното сътрудничество 
между Института „Конфуций“, Община Търговище, Първо ОУ „Христо 
Ботев“ и Дружеството „Приятели на Китай“  – гр. Търговище“, интере-
сът към изучаването на китайския език и култура в града се засилва. За 
четвърта поредна година Институтът „Конфуций“ изпраща преподавате-
ли-доброволци там. Тази учебна година те отново са двама, тъй като пет 
училища, три детски градини и регионалната библиотека проявиха инте-
рес към изучаването на езика и културата на Китай. Учениците, които ще 
се обучават, са над 100. Най-голям е техният брой в Първо ОУ „Христо 
Ботев“, с което Институтът си сътрудничи от самото начало и където на 
29.03.2016 година бе открита и първата класна стая „Конфуций“. (сн. 15, 
16, 17)

Кметът на Община Търговище – г-н Дарин Димитров, и директорът 
на Първо ОУ „Христо Ботев“ бяха сред участниците във ВИП семинара в 
КНР, организиран от ИК през септември 2016. 

Сн. 15, 16. Откриването на класна стая „Конфуций“ в Търговище
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Сн. 17. Откриването на класна стая „Конфуций“ в Търговище

ШУМЕН – От началото на учебната 2013/14 година в Шуменския уни-
верситет „Епископ Константин Преславски“ се провеждат курсовете по 
китайски език. (сн.18)

През 2013  г. ректорът на университета – проф. д.п.н. Маргарита  
Георгиева, участва в първия ВИП семинар в Пекин, организиран от ИК с 
подкрепата на централата Ханбан, а проф. Кюркчиева бе част от състава 
на ВИП семинара през 2017 г. 

Сн. 18. Проф. Ли Сяокуей, Лиу На, проф. Маргарита Георгиева,  
Костадин Костадинов, Проф. Георги Колев

ВАРНА – От 2014 г. се провеждат курсове по китайски език в Иконо-
мическия университет – гр. Варна, със съдействието на Центъра за ино-



33Образование ◆ Education ◆ 教育

вации и развитие към ИУ – Варна. Съвместно се осъществяват различни 
проекти и концерти, популяризиращи китайската култура. (сн. 19, 20) Доц. 
д-р Бистра Василева бе в състава на ВИП семинара през 2017 г. Стартира и 
изучаването на китайски език в Международното френско училище EVIF. 
Един от нашите сериозни партньори е г-н Велин Пасков, инициатор на 
различни интересни инициативи, свързани с Китай. (сн. 21) 

Сн. 19, 20. Варна

Сн. 21. Варна
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ДИМИТРОВГРАД  – Община Димитровград работи с Института 
„Конфуций“ от ноември 2014 г. Всяка година изпращаме доброволец, кой-
то ще преподава в 7 учебни заведения – 3 средни и 2 начални училища, 
1 детска градина и 1 младежки център. Курсовете по китайски език са с 
общо 85 участници, като има и група за възрастни към Детския и младеж-
ки център в града. (сн. 22, 23)

Сн. 22. Обучение 

Сн. 23. Концерт по случай Китайската Нова година – 15.04.2016

РАЗГРАД – От началото на учебната 2015/2016 г. голяма част от уче-
ниците в Езикова гимназия „Екзарх Йосиф“ започнаха обучение по ки-
тайски език, а с всяка следваща учебна година интересът към китайския 
език и култура се увеличава. (сн. 24, 25)
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Сн. 24, 25. Разград, ученици от Езикова гимназия „Екзарх Йосиф“

ПОПОВО – За първа учебна година (2015/16) 58 деца от 3 училища в 
гр. Попово, а именно: Професионалната гимназия по техника и лека ин-
дустрия, Гимназия „Христо Ботев“ и ОУ „Любен Каравелов“ започнаха 
обучението си по китайски език. С времето и с организирането на раз-
лични събития: концерти, фестивали на китайското кино и др., интересът 
към Китай се засилва. Активни наши партньори са Народното читалище 
„Св. св. Кирил и Методий  – 1882“ и Сдружение „Приятели на Китай“.  
(сн. 26, 27, 28) 

 
Сн. 26. Ученици от Попово

 

Сн. 27, 28. Празник на китайските фенери: „Китай – далечен и близък“ – 4.03.2016
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БУРГАС – От началото на 2016/2017 учебна година стартира обуче-
нието по китайски език и в гр. Бургас. Двете доброволки, които започнаха 
работа там, преподават вече в три училища – ПМГ „Акад. Никола Обреш-
ков“, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Търговската гимназия, където са 
се записали общо 223-ма ученици. Курсове по китайски език за възрастни 
започнаха да се провеждат и към Бизнес инкубатор – Бургас, проект, фи-
нансиран от ЕС. (сн. 29, 30)

Зам.-кметът на гр. Бургас, г-жа Йорданка Ананиева, и директорът на 
Търговската гимназия – г-н Павел Чепов, бяха сред участниците във ВИП 
семинара, проведен през септември 2017 г. в Пекин. 

 

Сн. 29. Зам.-кметът на Бургас, директорите на училищата и доброволките  
от Китай; сн. 30 – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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СЛИВЕН – В две училища и една детска градина в гр. Сливен също 
започнаха да учат китайски език. От началото на учебната 2016 – 2017 г. в 
Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ и Професионал-
ната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ над 40 души 
посещават занятията. В Гимназията по икономика се провеждат и курсове 
за възрастни, за които до момента са се записали 15 души. (сн. 31, 32)

Директорът на Профилираната хуманитарна гимназия, г-н Жельо 
Радев бе сред участниците във ВИП семинара, проведен през септември 
2016 г. в Пекин, Ухан и Шанхай. 

Сн. 31. Зам.-кметът по хуманитарните дейности  
Пепа Чиликова и доц.д-р Лун Тао

 
Сн. 32. Екипът на Профилираната хуманитарна гимназия
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ДРЯНОВО – На 24.03.2016 година в Спортната зала на града се про-
веде организираната от Община Дряново и СОУ „Максим Райкович“ 
информационна среща. На нея бе поставено началото на партньорските 
отношения на училището с Института „Конфуций“. Студенти, изучаващи 
китайски език във ВТУ, преподаватели по китайски език и доброволци 
от Китай поднесоха по изключително развлекателен начин на малките 
и големите ученици информация за китайската култура и китайските 
празници и обичаи. Обучението по китайски език започна през учебната 
2016 – 2017 година. (сн. 33, 34)

 
Сн. 33, 34. Информационна среща в Дряново

СВИЩОВ – На 15 май 2017 г. в ИК гостуваха Ректорът на Стопанска 
академия – доц. д-р Иван Марчевски, и доц. д-р Маруся Смокова, Дирек-
тор на Център за международна дейност. (сн. 35) Решено бе, като начало, 
да стартира факултативно обучение за студенти. От началото на 2017/18 
учебна година е изпратена доброволка. Перспективите за изучаване на 
китайски език са да се включи и като част от обучението по някои специ-
алности, като например МИО, Икономика и Туризъм, както и да се орга-
низират курсове за граждани.

Сн. 35. В центъра – доц. Д-р Лун Тао, доц. д-р Иван Марчевски  
и доц. д-р Маруся Смокова
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Какво постигнахме

В момента към Института преподават 17 китайски доброволци, 1 
лектор и 2 български преподаватели по китайски език. (сн. 36). 

Сн. 36. Част от доброволците с двамата директори на Института

За период от 5 години по инициатива на ИК във ВТУ са организи-
рани редица мащабни мероприятия: 30 публични лекции, 6 семинара, 8 
изложби, 4 международни конференции, 10 конкурса, 46 културни съби-
тия, измежду които 32 концерта в различни градове в България и извън 
страната. Институтът взе участие в девет престижни фестивала в Бълга-
рия и спечели редица награди. През декември 2012 г., септември 2016 г. и 
2017 г. ИК, с подкрепата на централата Ханбан, Китайския университет по 
геонауки – Ухан и Пекинския университет за езици и култура, организира 
образователни семинари по китайски език и култура за ректори, кметове 
на общини, директори на образователни институции в КНР, а през юли 
2016 г. бе организиран и летен лагер за ученици в Китай. 

БИБЛИОТЕКАТА на Институт „Конфуций“ разполага с над 3780 тома 
книги, учебници, учебни пособия и дискове, които могат да се използват 
безплатно в читалнята, а някои да се заемат, след издаване на читателска 
карта. Вече на разположение на читателите са и голям брой учебници и 
речници на български език, но по-голямата част от литературата е на ан-
глийски език. (сн. 37, 38)
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Сн. 37, 38. Залата на библиотеката

Ниво на китайски език ‒ HSК и HSКК

През 2014 г. Институтът „Конфуций“ във ВТУ стана вторият серти-
фициран изпитен център в България за провеждане на изпита за придо-
биване на HSK (ниво на владеене на китайски език). На 10 май бе проведен 
първият изпит с общо 15 явили се. Месец преди провеждането на всеки 
HSK изпит стартират подготвителните курсове (общо 8) за различните 
нива. До сега на HSK са се явили 158 души, а на HSKK – 38. (сн. 39, 40)

Сн. 39, 40. По време на изпита

Езикови курсове 

Първата група за начинаещи в Институт „Конфуций“, която започна 
обучението си на 12.11.2012 г., и дипломирането ѝ. (сн. 41, 42)

През месец октомври 2013 г. в Институт „Конфуций“ стартира първа-
та група за деца от предучилищна и начална училищна възраст. (сн. 43, 44)
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През годините в ИК се проведоха 12 езикови курса за възрастни (на-
чинаещи и напреднали), 2 по бизнес китайски, 5 за деца предучилищна и 
училищна възраст и 8 подготвителни курса за HSK и HSKK. 

Сн. 41, 42. Първите ентусиасти и дипломирането им

Сн. 43, 44. Първите най-малки приятели на китайския език

Международен център за квалификация  
и обучение на преподаватели по китайски език

От януари 2017 г. ИК към ВТУ стана европейски център за обучение 
на учители по китайски език, което е изключителен успех за Института и 
Университета. Тук ще се подготвят кадри за България и страните от Цен-
трална и Източна Европа, както и китайски преподаватели, които работят 
с чужденци. Обучението в търновския център ще се финансира изцяло 
от Ханбан, а с подготовката на кадрите ще са ангажирани методици от 
Пекинския университет за езици и култура. До този момент кадрите по 
китайски език на Стария континент са се обучавали само в Унгария. Цен-
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търът стана факт след подписването на договор (сн. 45) между ректора 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Христо Бонджолов и проф. Лиу 
Уей, зам.-партиен секретар на Пекинския университет за езици и култу-
ра. Всичко това стана факт след сериозната подкрепа на ръководството 
на Пекинския университет и на Директора на Международния център за 
обучение на преподаватели по китайски език и Директор на Центъра за 
развитие на Институт „Конфуций“ към него – проф. Чън Лися. (сн. 46) 
Заслужава да се отбележи фактът, че от 24.10.2016 г. съветници към този 
център са доц. д-р Искра Мандова и проф. Пламен Легкоступ.

 
Сн. 45. Подписване на договора 

Сн. 46. проф. Чън и доц. Мандова  
след церемонията по избирането ѝ за съветник
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ВИП семинари по китайски език и култура 

По инициатива на Института „Конфуций“ във ВТУ три делегации 
бяха изпратени на образователно-културен семинар в Китай

2017 – ПЕКИН – Създаденият с подкрепата на Пекинския универси-
тет за езици и култура към Института „Конфуций“ във ВТУ през януари 
2017 г., Център за обучение и квалификация на преподаватели по китай-
ски език организира първия културно-образователен семинар за ръково-
дители на учебни заведения в България. Целта му е стимулиране на обу-
чението по китайски език в България. В семинара се включиха ректори, 
зам.-ректори, декани, директори на училища и преподаватели от ВТУ, СУ, 
УНСС, ИУ-Варна, БАН, ШУ и др. В образователната делегация бяха вклю-
чени още представители на МОН, както и Председателят на Националния 
браншови синдикат КНСБ–ВОН – проф. Лили Вълчева. Участниците по-
сетиха най-елитните университети в Пекин – Университета за чужди ези-
ци (сн. 47), който досега бе единственият в Китай, където се изучава бъл-
гарски език и с дългогодишна история в българистиката, Пекинския уни-
верситет за езици и култура, Международния университет по икономика 
и търговия, както и Фонда за Копринения път, чрез който се финансират 
проектите от Инициативата „Един пояс, един път“. В Министерството на 
образованието на КНР бе проведена тричасова среща, на която участни-
ците в делегацията бяха запознати с образователната система в Китай – от 
предучилищното до висшето образование и имаха възможността да зада-
дат своите въпроси към директорите на дирекции в МОН. В програмата 
бе включено и посещение на базово начално и основно училище в Пекин, 
а децата бяха подготвили изненада  – концерт-демонстрация на всички 
традиционни китайски музикални инструменти. Н. Пр. Посланикът на  
Р България в Китай  – г-н Григор Порожанов (сн. 48), също покани на 
среща голямата българска делегация, състояща се от 23 души, като най-
голяма бе групата от представители на СУ, включваща Зам.-ректора на 
СУ – проф. Юрий Кучев, Декана на ФНПП – проф. Божидар Ангелов, и 
Декана на СФ – доц. Теодор Седларски. 

Ректорът на УНСС – проф. Стати Статев, изрази своята благодарност 
към организаторите и твърдо заяви желанието си за сътрудничество с 
Пекинския университет за езици и култура на среща с Ректора – г-н Лиу 
Ли. (сн. 49) Деканът на Филологическия факултет във ВТУ – проф. Ценка 
Иванова, обсъди възможности за съвместно сътрудничество в областта 
на консекутивния и симултанен превод, за да могат студентите от ВТУ, 
изучаващи китайски език, да повишават квалификацията си в областта на 
специализирания превод. 
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Сн. 47. Пред библиотеката на Университета за чужди езици 

Сн. 48. С Н. Пр. г-н Григор Порожанов

Делегатите имаха възможността да се запознаят отблизо и с древната 
китайска култура при посещения на забележителности като Китайска-
та стена, Забранения град, Летния дворец, Столичния музей, културата 
на хутунгите; пътуваха със скоростен влак до гр. Тиендзин, а също така 
участваха в представяне на китайска традиционна медицина, чаена це-
ремония, церемония с благовония, рисуваха китайска живопис (сн. 50), 
участваха в уроци по китайски език и фонетика, а на финала бяха посрещ-
нати в Централата на Институт „Конфуций“ / Ханбан. 
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Културно-образователният семинар, организиран от Института 
„Конфуций“ във ВТУ и финансиран от Централата на Институт „Конфу-
ций“/Ханбан и Пекинския университет за езици и култура, предостави 
възможности за сътрудничество на различни нива, бяха обсъдени редица 
проекти. Участниците в семинара, както и домакините, смятат, че култу-
рата, изкуството, науката и образованието са мостът, по който най-бързо 
и най-трайно могат да се развиват отношенията между България и Китай 
в духа на общата полза и взаимна изгода.

Сн. 49. С Ректора на Пекинския университет за езици и култура – г-н Лиу Ли 

Сн. 50. След урока по китайска живопис
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2016  – ПЕКИН, УХАН И ШАНХАЙ  – През септември 2016  г. 
Институтът „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, съвместно 
с Централата на Ханбан/Институт „Конфуций“ в Пекин и Китайския 
универститет по геонауки в Ухан, организира и десетдневен ВИП семинар 
по китайски език и култура в КНР. В него взеха участие диpeктopи нa 
oбpaзoвaтeлни инcтитyции, c кoитo Инcтитyтът вeчe cи пapтниpa или 
пpeдcтoи дa зaпoчнe дa cътpyдничи. Освен директорите на образователни 
институции, в делегацията взеха участие и кметът на Община Търговище 
д-р Дарин Димитров, деканът на Юридическия факултет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ проф. Сашо Пенов и експертите, работещи в Института. 
Сeминapът бе под pъкoвoдството на диpeктopитe нa Инcтитyтa – дoц. д-р 
Иcкpa Мaндoвa и дoц. д-р Лyн Tao. Делегацията посети градовете Пекин, 
Ухан и Шанхай (сн. 51), където бяха осъществени всички предвидени в про-
грамата срещи с ръководствата на Централата на Ханбан/Институт „Кон-
фуций“ (сн. 52), на Пекинския университет за езици и култура, на Универ-
ситета по геонауки в Ухан, както и на Централния университет по право 
и икономика в същия град. Участниците в семинара разгледаха учебните 
сгради на университетите, библиотеките, общежитията, местата за отдих 
и самоподготовка и спортна база на кампусите, имаха възможността да 
проследят моменти от образователно-възпитателния процес в средното 
училище и детската градина (сн. 53) към Университета по геонауки в Ухан. 
В Шанхай членовете на делегацията се срещнаха с Генералния консул на 
Република България – Димитър Абаджиев. Част от културната програма 
на семинара бе и посещение на исторически забележителности, лекция 
за основите на конфуцианството, демонстрация на чаена церемония и 
древна китайска церемония с благовония (сн. 54), семинар по калиграфия 
и китайска живопис и др.

Сн. 51. Шанхай 
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Сн. 52. В Централата на Ханбан / Институт „Конфуций“

 
Сн. 53. Сред децата 

Сн. 54. Древна китайска церемония с благовония
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2012  – ПЕКИН  – През декември 2012  г. Институтът „Конфуций“ 
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, съвместно с Централата на Ханбан/
Институт „Конфуций“ в Пекин организира първия си ВИП семинар по 
китайски език и култура в КНР. В него взеха участие доц. Пеньо Пенев 
(зам.-декан на факултета по Изобразително изкуство във ВТУ), проф. 
д.п.н. Маргарита Георгиева (ректор на ШУ „Константин Преславски“), 
г-жа Розалия Личева (директор на РИО  – Велико Търново), проф. 
д-р Христо Бонджолов (декан на Филологическия факултет на ВТУ  – 
2011/2015 г. и ректор – от 2015), доц. Борис Желев (декан на факултета 
по Изобразително изкуство във ВТУ), г-н Георги Иванов (пом.-директор 
на СОУ „Васил Левски“, Русе) и проф. д.т. н. Райчо Иларионов (ректор 
на ТУ  – Габрово). Те посетиха исторически забележителности (сн. 55), 
Централата на Ханбан (сн. 56), рисуваха китайска живопис и калиграфия, 
участваха в уроци по китайски език и фонетика и се запознаха с различни 
китайски традиции и обичаи.

Сн. 55. Доц. Пеньо Пенев, проф. д.п.н. Маргарита Георгиева, преподавател,  
г-жа Розалия Личева, проф. д-р Христо Бонджолов, доц. Борис Желев,  

г-н Георги Иванов в Забранения град 
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Сн. 56. Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева, Георги Иванов, проф. д-р Христо 
Бонджолов, проф. д.т. н. Райчо Иларионов в Музея на Централата на Ханбан

ЛЕТЕН ЛАГЕР В КИТАЙ – В периода 18 – 28 юли 2016 Институтът 
„Конфуций“ във ВТУ и Китайският университет по геонауки в гр. Ухан 
организираха летен лагер за учениците от новооткритата класна стая 
„Конфуций“ в гр. Русе. Целта му бе да обогати знанията на учениците за 
историята и културата на Китай и да провокира още по-голям интерес от 
тяхна страна. Програмата включваше посещение на градовете Пекин (сн. 
57), Луоян и Шанхай, както и обиколка на едни най-популярните природ-
ни и исторически забележителности и музеи  – Забранения град, Храма 
на небето, Пекинския столичен музей, Великата китайска стена, Летния 
дворец, пещерния комплекс Лунмън (сн. 58), манастира Шаолин, музея в 
Луоян, областта Пудун, Музея на науката и технологиите и др. 
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Сн. 57. На посещение в Централата Ханбан/Институт „Конфуций“ 

Сн. 58. Пещерният комплекс Лунмън край Луоян

СТИПЕНДИИ – 46 студенти и докторанти бяха изпратени на едно-
годишна специализация в Китайския университет по геонауки в гр. Ухан. 
(сн. 59, 60)
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Сн. 59. Първата група студенти на ВТУ в Ухан 

Сн. 60. Студентите с най-продължителен престой

ТАЙДЗИЧЮЕН – Институтът е бил два пъти домакин на Междуна-
родния семинар по Тайдзичюен на семейство Ян с грандмайстор Ян Дзюн. 
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 
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Ян Дзюн. По време на престоя си в Търново грандмайсторът приветства 
участниците в състезанието „Китайски езиков мост“. Визитата му поста-
ви началото и на първата в света магистърска програма за обучение по  
тайдзичюен. Рeктopът на ВТУ  – проф. Плaмeн Лeгкостyп и гpaнд-
мaйcтopът, кoйтo e председaтeл нa Мeждyнароднaтa асоциaция пo тaйчи 
в САЩ, подписаха двустранен договор за cъздaвaнeтo нa специалността 
„Спopтнa пeдaгoгикa“ – Taйдзичюeн, Ян cтил. (сн. 61, 62)

  

Сн. 61. Грандмайстор Ян Дзюн Сн. 62. Подписване на договора

КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ  – В 5-годишната история на ИК три 
пъти представител на ВТУ печели националния кръг на международното 
състезание за владеене на китайски език „Китайски езиков мост“.

Международно състезание „Китайски езиков мост“ – 2013: За първи 
път в 12-годишната история на международното състезание по китайски 
език за студенти „Китайски мост“, на 29 април 2013 г., домакин на нацио-
налния кръг беше Великотърновският университет. (сн. 63) На второ 
място се нареди първокурсничката Йоана Димитрова, възпитаник на тър-
новската Алма Матер, специалност „Приложна лингвистика с английски 
и китайски език“.

Сн. 63. Част от участниците пред ИК към ВТУ
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Международно състезание „Китайски езиков мост“ – 2015: 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 сту-
денти „Китайски езиков мост“, което за се проведе във ВТУ за втори път. 
Победител в студентското състезание, за първи път, стана възпитаник на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Снежана Станилова, специалност „При-
ложна лингвистика – руски и китайски език“. (сн. 64)

Сн. 64.  
Снежана Станилова  
и Цветомир Великов

Сн. 65. Димитър Димитров  
(с бялата риза)

Международно състезание „Китайски езиков мост“ – 2016: За втора 
поредна година първото място в националния кръг на международното 
състезание за владеене на китайски език „Китайски езиков мост“ за сту-
денти бе спечелено от възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Цветомир Великов, избран да представи страната ни на финалния кръг 
на състезанието в Китай, е студент от IV курс на специалност „Приложна 
лингвистика – френски и китайски език“. (сн. 64)

Международно състезание „Китайски езиков мост“ – 2017: На 28 ап-
рил 2017 г. в Аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ се проведе 16-ото издание на състезанието „Китайски езиков 
мост“ за студенти – Национален кръг България. В него взеха участие въз-
питаници на СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. За трета поредна година първото място в националния кръг бе спе-
челено от възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Димитър Димитров (сн. 65), студент от III курс на специалност 
„Български език и китайски език“, успя да впечатли журито с емоционал-
ната си реч и прекрасното си изпълнение на китайска балада.
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Българо-китайски артмост

Институът „Конфуций“ и Факултетът по изобразително изкуство във 
ВТУ организираха семинар по изкуство „Българо-китайски артмост“, 
който се проведе в периода 29.XI. – 3.XII.2013 г. Преподавателите – худож-
ници от Китай – проф. Сян Дунуън (сн. 67), проф. Оуян Дъбяо (сн. 66) и 
проф. Лиу Чуънбин, изнесоха лекции на следните теми: „Китайски тради-
ционни новогодишни картини“, „Древна керамика“ и „Китайска живопис: 
Поглед върху творбите на Дзинхао“. Те демонстрираха своите умения пред 
множеството студенти от Филологическия факултет (сн. 68) и ФИИ, кои-
то участваха в артмоста. 

Сн. 66. Оуян Дъбяо Сн. 67. Сян Дунуън
 

Сн. 68. Студенти от ФФ
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ФЕСТИВАЛИ НА КИТАЙСКОТО КИНО – Всяка година Институ-
тът „Конфуций“ във ВТУ организира Фестивал на китайското кино, който 
се състои в различни градове. Кинoфестът се води от дoц. д-p Андроникa 
Мàртoнoвa, специалист по азиатско кино в Инcтитyтa зa изcлeдвaнe нa 
изкуствaтa към БАН, и предизвиква интереса на почитателите на китай-
ската култура и изкуство.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ – ИК към ВТУ организира представя-
ния на различни книги и автори, свързани с Китай. Някои от тях са: 

– „Уморен да се раждам и да умирам“ – Автор на книгата е носителят 
на Нобелова награда за литература – Мо Йен. Преводачът на книгата – г-н 
Петко Хинов, направи представяне и разкри на студентите някои тънкос-
ти на преводаческото майсторство. 

– „Китай – социално-икономическо развитие от древността до наши 
дни“ – проф. дфсн Нако Стефанов, ръководител на Катедрата по източ-
ни езици в СУ „Св. Климент Охридски“, представи своята книга и изнесе 
лекция на тази тема. Присъствието му предизвика огромен интерес сред 
студенти и преподаватели от ВТУ, които се включиха в дискусията.

– Книгата „Китайската мечта“ на президента на КНР – г-н Си Дзинпин, 
бе презентирана от представители на Посолството на КНР в България, 
които гостуваха в гр. Търговище специално по този повод. Организатори 
на проявата бяха Посолството на КНР, Институтът „Конфуций“ при ВТУ, 
Община Търговище, сдружението „Приятели на Китай – Търговище“, ре-
гионалната библиотека „Петър Стъпов“ и I ОУ„Христо Ботев“.

– По случай Световния ден на книгата, 60 години от смъртта на Ни-
кос Казандзакис и 2017 година, която е посветена на гръцко-китайските 
отношения, бе представено част от творчеството и бе подредена изложба 
на творби на гръцки, български и китайски език на световноизвестния 
писател, мислител и класик Никос Казандзакис. Събитието беше органи-
зирано от Библиотечно-информационния център „Гръцки език и култура“ 
и Института „Конфуций“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, съвместно 
с РНБ „П.Р. Славейков“. Гости на събитието бяха г-н Спиридонос Крит-
икос – първи секретар и консул при гръцкото посолство и акад. Антон 
Дончев. След събитието беше показан филмът „Зорба гъркът“, номиниран 
с три награди „Оскар“.

ПОСЕЩЕНИЯ  – ИК към ВТУ предизвиква интереса на гостите на 
Университета и града, както с дейността си, така и със своя интериор и 
екстериор. Много са гостите и делегациите, посетили го през изминалите 
5 години от съществуването му. 
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Безспорно най-значимият гост бе Главният изпълнителен директор 
на Централата на Ханбан/ Институт „Конфуций“ в Пекин – д-р Сю Лин, 
която ни посети на 10 и 11 юни 2013 г. (Сн. 69, 70) Визитата ѝ бе и във връз-
ка с удостояването ѝ с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на ВТУ.

През април 2016 г. официална делегация от Китайската академия 
за обучение на ръководни кадри (China Executive Leadership Academy 
Pudong) бе на посещение в Института „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. През учебната 2013/2014 г. Институтът „Конфуций“ беше 
посетен от гранд майстор Ян Дзюн, делегация от Башкирския държавен 
университет в Уфа (РФ), Председателката на Националния браншов син-
дикат  – „ВОН“  – КНСБ, експертна група от Националната агенция за 
оценяване и акредитация. Наред с официалните посещения, постоянни 
гости на Института са деца и ученици не само от гр. Велико Търново. От 
особено значение за нас са посещенията на нашите партньори от Универ-
ситета по геонауки, гр. Ухан (сн. 71, 72) и Пекинския университет за езици 
и култура (сн. 73).

Сн. 69. Д-р Сю Лин  
и проф. Пламен Легкоступ 

Сн. 70. Гости и домакини пред ИК

 
Сн. 71. Проф. Уан Йенсин – ректор Сн. 72. Проф. Джан Лидзюн, проф. Хр. 

Бонджолов, д-р Полина Цончева
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Сн. 73. Ма Тиешъ, проф. Чън Лися, доц. Искра Мандова, проф. Лиу Уей, Тиен Син

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Дипломатиче-
ски, икономически и културни отношения между Китай и страните от 
Централна и Източна Европа“. Днес тя се провежда за четвърти поре-
ден път под егидата на ИК (сн. 74). Спокойно можем да я наречем вече 
и традиционна. С всяка изминала година броят на докладите и гостите 
се увеличава. В нея с доклади участват учени, докторанти и студенти от 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, БАН, Китайския университета по геонауки в Ухан, Пекинския 
университет за чужди езици, както и китайски директори на Институти 
„Конфуций“ от Румъния, САЩ и др (сн. 75). В годините сред официалните 
гости присъстваха заместник-председатели на Народното събрание на Р 
България (сн. 76), депутати, министри и зам.-министри, представители на 
ректорското ръководство на ВТУ, декани, ректори на университети, пред-
ставители на Община Велико Търново и т. н. В докладите се засягат много 
интересни теми, свързани с правото, икономиката, историята, културата 
и литературата. Особен интерес предизвиква тематиката относно форма-
та „16+1“ и инициативата „Един пояс – един път“ и мястото на България в 
тях. След всяка конференция докладите се публикуват. 
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Сн. 74. Юен Дзиган – първи секретар 
на посолството на КНР открива 

първата конференция

Сн. 75. Участници в конференцията

Сн. 76. Проф. Янаки Стоилов – зам.-председател на 43-то НС на РБ

Разнообразна и богата е дейността на ИК към ВТУ. Трудно могат да 
се изброят и покажат в един доклад всички събития, реализирани от еки-
па на Института. А те наистина са много. Ето някои от тях: фестивали 
– Маскараден фестивал „Кукерландия“ в гр. Ямбол, Варненски пролетен 
карнавал, Фестивал „Отворено сърце“ в гр. Велико Търново, Фестивал 
„Музите“ в гр. Созопол, Празника на Розата в Казанлък и много други; 
Уъркшопове – „Китайската Нова година – обичаи и традиции“, „Детска 
работилница за калиграфия, изрязване на хартия и връзване на китайски 
възли“, „Китайска работилничка на открито“, „Ателие за калиграфия“ и 
т. н.; Чествания на традиционни китайски празници: Китайската нова го-
дина, Деня на китайската култура във Велико Търново, Празника на дра-
коновите лодки, Тържествен концерт „Магията на китайската култура“ 
по програмата Сан Сюн, Празник на китайските фенери и др. Тези и още 
много събития са отразени в годишните доклади, които издава ИК при 
ВТУ. В края на всеки от тях са посочени и медиите, които са публикували 
информация за нашата дейност.
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Благодаря на всички, които уважиха тази наша съвместна проява, 
както и на всички съмишленици, които смятат, че културата, изкуството, 
науката и образованието са мостът, по който най-бързо и най-трайно мо-
гат да се развиват отношенията между България и Китай. Тук е мястото да 
благодарим на ректорските ръководства, на директорите и доброволците, 
на служителите, на нашите партньори от Ухан и Пекин и на всички, които 
допринесохте ИК към ВТУ да е това, което е днес!
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