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„Институт Конфуций – София” чества
Световния ден на Институтите „Конфуций”

索非亚101中学教学点学生演唱歌曲《大梦想家》
ученици от образователен център „панда“ към 101 су

„Бачо киро“ изпълняват песента „мечтател“

保加利亚传统舞蹈表演
изпълнение на български народни танци

两位乒乓球“小将”正在比赛
двама „шампиони“ по тенис на

маса във вихъра си

中国围棋初体验
първи стъпки в играта Го

2018年汉语桥保加利亚赛区中学生组冠军现身汉语小课堂
победителят в състезанието „китайски езиков мост“ за 
ученици за 2018 г. станислав макреев преподава в открит 

урок по китайски език 

中国国画“竹”展示
демонстрация на китайска живопис –

картина с бамбук

На 29 септември 2018 г. под топлите лъчи на есенното 
слънце „Институт Конфуций – София” отбеляза Светов-
ния ден на Институтите „Конфуций”. Близо 600 души 
участваха в събитието, сред които г-н Мао Йенчън – на-
чалник на отдела по образование към Посолството на 
КНР в България, г-жа Гао Чунли и г-жа Аксиния Колева – 
директори на Института от китайска и българска страна, 
китайски преподаватели и ученици, както и любители на 
китайския език и култура.

В речта си г-н Мао сърдечно поздрави „Институт 
Конфуций – София” по случай празника и изтъкна ус-
пешната му работа през последните години. Г-жа Ко-
лева от своя страна сподели, че „Институт Конфуций 
– София” е създаден през юни 2006 г. и е първият в 
България и на Балканския полуостров. Тя обърна вни-
мание, че поради рязко увеличения брой на желаещите 
да изучават китайски език през годината, Институтът е 
създал условия за обучение в още две учебни заведения 
в страната и планира допълнително разширяване. Г-жа 
Колева изрази радостта си от ентусиазма и желанието, 
с които българите учат китайски език. Г-жа Гао покани 
посетителите да участват и в бъдещите събития на Ин-
ститута и да се насладят на днешния празник. 

Омайни звуци от традиционния китайски инструмент 
гуджън бяха част от китайската атмосфера на празника. 
Други интересни акценти от културната и интерактивна 
програма включваха китайска калиграфия и живопис, 
изрязване на хартия дзиенджъ, чаена церемония, турнир 
по тенис на маса, изпълнение на Тайчи, игра на Го и от-
крит урок по китайски език. Български и китайски учи-
тели споделиха уменията и познанията си с публиката, с 
което й помогнаха непосредствено да се докосне до китай-
ската култура.

Освен изпълнението на гуджън и китайските песни, 
които създадоха автентична атмосфера, за приповдигнато-
то настроение на празника допринесоха и българските на-
родни песни и танци, изпълнени от ансамбъл „Българани”.

Културната програмата за празника по случай Све-
товния ден на Институтите „Конфуций” в пълна степен 
представи очарованието на китайската култура, така че 
българските посетители да опознаят дейността на „Ин-
ститут Конфуций – София” и Китай като цяло. Институ-
тът продължава усилено да изгражда платформа за пре-
подаване на китайски език в България и обмен между 
двете страни, чрез която цветята на българо-китайското 
приятелство да цъфтят върху благодатна почва. 

索非亚孔子学院大Show中国风
—— 索非亚孔子学院举办全球“孔子学院日”庆祝活动

当地时间9月29日，保加利亚索非亚孔子学院在秋日温暖的

阳光中拉开了全球“孔子学院日”庆典活动的大幕。中国驻保加

利亚大使馆教育组负责人毛彦成博士、索非亚学院中方院长高

春丽老师、外方院长阿夏•科列娃（Aksinia Koleva）老师、全体

汉语教师以及学生和社会民众等约600人出席了活动。

中国驻保加利亚大使馆教育组负责人毛彦成博士在致辞中

对索非亚孔子学院举办全球“孔子学院日”庆祝活动表示热

烈祝贺，肯定了索非亚孔子学院近年来在工作中取得的成绩。

索非亚孔子学院外方院长阿夏老师指出，索非亚孔子学院成立

于2006年6月，是保加利亚乃至巴尔干地区成立最早的孔子学

院。今年报名学习汉语的学生人数剧增，为满足越来越大的汉

语学习需要，我院已新建两个教学点，还有两个新的教学点在

筹建。很高兴看到保加利亚人学习汉语的热情如此高涨。中方

院长高老师表示了对前来参加活动的所有人员的欢迎，希望大

家在今天的活动中有好的体验。

在动听的古筝乐声中，索非亚孔子学院在门前show起了中国

风。庆典活动包含中国书法、国画、剪纸、茶艺、乒乓球、太极

拳、围棋、汉语小课堂等文化体验项目。汉语教师和本土教师展

示了“十八般武艺”，观众零距离体验中国文化，乐在其中。

除了中国味儿十足的各类体验项目，索非亚孔子学院下属教

学点也准备了古筝演奏、中国歌曲等文艺表演节目，还邀请了保

加利亚歌舞团进行保语歌曲演唱和传统舞蹈表演，在现场掀起

了一波又一波的小高潮。

本次全球“孔子学院日”庆祝活动充分展现了中国文化的魅

力，让当地民众对孔子学院和中国有了进一步认识。索非亚孔

子学院致力于持续为保加利亚汉语教学、中保文化交流提供平

台，让中保友谊之花盛开在这片热土之上。

中国驻保加利亚大使馆教育组负责人毛博士致辞
Г-н мао йенчън, началник на Отдела по образование към посолството на 

кнр в България, отправя поздравителен адрес. 

跟蔡老师学写中国书法
урок по китайска калиграфия

с г-ца цай

索非亚孔子学院外方院长阿夏老师发言
Г-жа аксиния колева, директор на „институт конфуций – софия”

от българска страна, държи приветствено слово

中国剪纸体验
Гостите се докоснаха до тради-

ционното китайско изкуство
изрязване на хартия
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当地时间10月1日至10月6日，索非亚孔子学院举办了“中

国电影周”影视欣赏活动。索非亚大学东方语言文化中心主

任费多托夫教授（Alexander Fedotoff）、保加利亚记者协会

主席托多洛娃女士（Snezhana Todorova）、索非亚孔子学院

中方院长高春丽老师、索非亚孔子学院外方院长阿夏•科列娃

（Aksinia Koleva）老师出席了电影周开幕式。

索非亚孔子学院外方院长阿夏老师在开幕式上致辞，她表

示这是索非亚孔子学院第四次举办“中国电影周”。观赏中国

电影是了解中国历史和文化的重要途径之一。她也向观众简

介了今年选取的几部电影，希望观众们看得尽兴。

每年为期一周的中国经典电影免费放送，会吸引许多当地

电影爱好者前来观看。今年选取了《归来》、《老炮儿》、《天

注定》、《二十二》、《芳华》、《冈仁波齐》、《妖猫传》这七部

电影。或动情刻画历史视角下的故事，或勾勒北京、西藏的自

然与人文风光、或展现老北京文化和佛教文化。着实给观众

带来了视觉盛宴与心灵震撼。

《归来》观影期间，电影院有许多观众潸然泪下。观影结

束后，一位年迈的观众竖起了大拇指，她说:“尽管这是一部

悲伤的电影，但也是一部强大的电影，是直击心灵的那种！我

很喜欢！”

本次中国电影周吸引了约300名电影爱好者前来观看，让

保加利亚民众体验了别样的中国影视文化，感受了多维度的

中国历史文化，是中保文化交流的重要平台。

От 1 до 6 октомври 2018 г. „Институт Конфуций – Со-
фия” организира „Седмица на китайското кино”. На от-
криването на кино-фестивала присъстваха проф. Алек-
сандър Федотов, ръководител на Центъра за източни 
езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски”, г-жа 
Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските 
журналисти, както и г-жа Гао Чунли и г-жа Аксиния Коле-
ва, директори на „Институт Конфуций – София” съответ-
но от китайска и от българска страна. 

В приветственото си слово по случай откриването на 
фестивала г-жа Колева отбеляза, че събитието се органи-
зира за четвърта поредна година и киното е един от пъти-
щата, по които българската публика може да се доближи 
до китайската история и култура. Тя представи накратко 
шестте филма от програмата и изрази надежда, че ще се 
харесат на зрителите. 

Всяка година класическите китайски филми, които 
в рамките на една седмица се прожектират безплатно в 
„Дом на киното”, привличат множество български кино-
мани. Сред заглавията тази година бяха: „Завръщане у 
дома” (реж. Джан Имоу, 2014), „Стари пушки” (реж. Гуан 
Ху, 2015), „Предопределени” (реж. Дзя Джанкъ, 2013), 
„Двайсет и две” (реж. Гуо Къ, 2015), „Сезонът на младост-
та” (реж. Фън Сяоган, 2017) и „Кайлаш – Пътеките на ду-
шата” (реж. Джан Ян, 2015). Част от филмите пресъздаваха 
трогателни истории, други – гледки от Пекин, трети – пей-
зажи от Тибет и поглед към будизма и т.н., но всички в 
една или друга степен доставиха визуална и духовна на-
слада на зрителите. 

Филмът „Завръщане у дома” предизвика силна емо-
ционална реакция сред зрителите, а някои от тях споде-
лиха, че им е харесал, защото е едновременно печален и 
въздействащ, от онези, които докосват сърцето…

Фестивалът привлече около 300 зрители, които видя-
ха едно различно лице на китайското филмово изкуство 
и усетиха различни измерения на китайската история и 
култура. Седмицата на китайското кино за пореден път се 
превърна в мост между българската и китайската култура.

观众仔细端详电影院门口的海报
Зрители разглеждат плаката с програмата на кино-фестивала

索非亚孔子学院本土志愿者分发电影票
доброволци от институт конфуций – софия раздават

билети за прожекциите

观众耐心等待电影开场
публиката в очакване на началото на филма

索非亚孔子学院外方院长阿夏老师致辞
Г-жа аксиния колева, директор на „институт конфуций – софия” от 

българска страна, открива „седмицата на китайското кино”

新闻与活动 нОВини и съБиТиЯ

—— 索非亚孔子学院举办“中国电影周”影视欣赏活动

荧屏重现经典，观众追溯历史 Класически ленти проследяват историята –
„Институт Конфуций – София” организира

„Седмица на китайското кино” 
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Посещение на делегация от представители
на български учебни заведения

в Китай

проф. Чън Ин (陈瑛), ръководител на катедрата по Българ-
ска филология в ПУЧЕ, проф. Тиен Дзиендзюн (田健君), 
първият директор на „Институт Конфуций-София” от ки-
тайска страна, проф. Нако Стефанов, преподавател в кате-
дра „Езици и култури на Източна Азия” към ЦИЕК, Люба 
Атанасова, преподавател по български език в ПУЧЕ, както 
и студенти от специалност „Българистика” в ПУЧЕ.

Последната среща на делегацията се състоя в Педагоги-
ческия университет на провинция Шаанси (陕西师范大学), 
където домакини бяха Джу Уейцян (朱卫强), ръководител 
на офиса за чуждестранни студенти в университета, и Ли 
Цюн (李琼), заместник-декан на Факултета по китаистика. 
Освен работните посещения, делегацията се наслади на из-
ключително богата културна програма чрез допира до над 
десет знакови забележителности в двете древни китайски 
столици – настояща и бивша – Пекин и Сиан. Гостите по-

Посещението на делегация от представители на 
български учебни заведения в Китай за 2018 г. се прове-
де от 27 октомври до 8 ноември. Участници в делегацията 
бяха: проф. Мадлен Данова, декан на ФКНФ към СУ „Св. 
Климент Охридски”; доц. д-р Данаил Данов, преподавател 
във Факултета по науки за образованието и изкуствата към 
СУ; Мария Славчева, началник на отдел „Човешки ресур-
си” към СУ; доц. д-р Юлиана Чакърова, ръководител на Ка-
тедрата по руска филология към ПУ „Паисий Хилендар-
ски”; проф. Велизара Пенчева, председател на Общото съ-
брание на РУ „Ангел Кънчев”; Асен Александров, дирек-
тор на 51 СОУ „Елисавета Багряна” – София; Магдалена 

Кръстева, директор на 138 СУЗИЕ – София; Мариана Пен-
чева-Абединова, директор на СУ „Максим Горки”– Стара 
Загора; Цветана Кюмюрджиева, директор на ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев” – Габрово и Венцислав Станев, директор на 
СОУ „Цар Симеон Велики” – Видин. Ръководител на група-
та беше Дима Пиронкова, секретар по учебната дейност в 
„Институт Конфуций – София”.

Делегацията посети два града – Пекин и Сиан – и взе 
участие в пет работни срещи, чиято цел бе обмяна на опит 
и взаимно опознаване. Началото на визитата бе поставено 
с посещение на богатата и интерактивна изложбена зала в 
основната сграда на Централата на „Институт Конфуций” 
(汉办), посветена на китайската култура. Втората работна 
среща бе проведена в Издателството за чуждоезиково обу-

чение и изследвания (外研社) към Пекинския университет 
за чужди езици (ПУЧЕ), под ръководството на г-н Шън Лей 
(沈磊), изпълнителен директор на Центъра за многоезиково 
обучение към издателството. Българската делегация посе-
ти и обмени опит с колеги от Частното средно училище със 
засилено изучаване на чужди езици към ПУЧЕ (北外附校).

Четвъртата работна среща, която бе проведена в ПУЧЕ, 
изненада приятно всички с изключително неподправената 
и приятелска атмосфера. Тя бе водена изцяло на български 
език от проф. Лин Уъншуан (林温霜), преподавател в кате-
драта по Българска филология в университета, като почти 
всички участници също владееха български. На срещата 
присъстваха още проф. Гъ Джъцян (葛志强), директор на 
„Институт Конфуций – София” през периода 2014-2018 г., 

сетиха Летния дворец, площад Тиен-анмън, Забранения 
град, самобитните китайски улички хутун с търговски 
дюкянчета, Китайската стена при Дзю-юнгуан (居庸关), 
Олимпийския парк със стадион „Гнездото” (鸟巢) и плув-
ния комплекс „Воден куб” (水立方), Небесния храм и др. В 
Сиан членовете на българската делегация се докоснаха до 
Осмото чудо на света – Теракотената армия, потопиха се в 
историята и културното наследство на провинция Шаанси 
в Историческия музей на провинцията (陕西省博物馆), усе-
тиха колорита и атмосферата на уникалния мюсюлмански 
квартал (回民街) и, не на последно място, почерпиха духов-
на сила от будисткия храмов комплекс „Пагодата на дивите 
гъски” (大雁塔).

Текст: Дима Пиронкова
Снимки: Дима Пиронкова, Шън Лей, членове на делегацията
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当地时间10月24日，由孔子学院总部/国家汉办主办，保

加利亚索非亚孔子学院承办的2018年中东欧国家孔子学院

联席会议在索非亚孔子学院召开。来自中东欧15个国家的30

所孔子学院、4所孔子课堂的中外方院长、索非亚孔院的中

方承办院校北京外国语大学、索非亚大学及孔子学院总部的

代表约50人参加本次会议。

索非亚孔子学院董事会成员、索非亚大学东方语言与研

究中心执行主任费多托夫（Alexander Fedotoff）教授主持

开幕式。在开幕式上，索非亚大学副校长沃尔切夫（Georgi 
Valchev）副教授发表致辞，他对所有远道而来的各孔院负

责人表示热烈的欢迎，感谢索非亚孔子学院为本次大会提

供交流与相聚的平台，并预祝本次联席会议顺利举办。

各孔院院长分为两组，就“完善评估体系，提高孔子学

院办学质量”、“孔子学院特色与创新发展”、“孔子学院

服务‘一带一路’倡议”三个选题进行讨论。并针对“孔子

学院发展成为留学预科机构，即来华留学前进行语言培训

的机构”和“孔子学院与企业合作，为孔院学员提供实习机

会”两个话题，分享经验，提出建议。

会议闭幕式由索非亚孔子学院外方院长阿夏•科列娃

（Aksiniya Koleva）女士主持。罗马尼亚克鲁日孔院中方院

长冯少中及斯洛伐克布拉迪斯拉发孔院外方院长科杜莉娅

科娃（Petra Kotuliakova）分别代表所在小组作了小结。匈

牙利罗兰大学孔院外方院长郝清新 (Hamar Imre)教授作

为与会者代表发言，他表示去年的联席会议在罗兰大学孔

院召开，很高兴与中东欧孔院各位院长再次齐聚一堂。感谢

承办方索非亚孔子学院为本次联席会议付出的努力，祝愿所

有孔院齐头并进，在“预科”和“企业实习”两个方面实现

突破，实现创新发展。

随后，阿夏老师做了会议总结性发言。她表示，在过去一

年中，中东欧国家的30个孔院一直踏实工作，为实现将孔子

学院变成中东欧国家与中国之间的桥梁而不懈努力着。孔子

学院正在成为一个助力政府倡议的重要机构，只有汉办与

我们通力合作才能实现。

目前，孔子学院总部已在中东欧国家设立了30所孔子学

院和36个孔子课堂，注册学员人数近4万人。本次联席会议

的召开，加强了中东欧地区各孔院之间的交流与联系，以更

好地提高孔子学院在中东欧地区的办学品质和影响力。

新闻与活动 нОВини и съБиТиЯ

2018年中东欧国家孔子学院联席会议在索非亚孔子学院召开

На 24 октомври в „Институт Конфуций – София” се проведе съвместното заседание за 2018 г. на Институтите „Конфуций” от 
Централна и Източна Европа, организирано от Централния офис на Институт „Конфуций” / Канцеларията на международния 
съвет по китайски език. В срещата участваха около 50 души, сред които чуждестранните и китайски директори на тридесет Ин-
ститута „Конфуций” и на четири класни стаи „Конфуций”от 15 държави в Централна и Източна Европа, както и представители на 
Пекинския университет за чужди езици, Софийския университет и Централния офис на Институтите „Конфуций”.

Проф. Александър Федотов, член на Съвета на директорите на „Институт Конфуций – София” и изпълнителен директор на 
Центъра за източни езици и култури към СУ, водеше церемонията по откриването. На нея доц. Георги Вълчев, заместник-ректор на 
Софийския университет, отправи реч, в която изрази сърдечно приветствие към всички ръководители и благодари на „Институт 
Конфуций – София” за осигурената от него платформа за среща и обмен, като също така пожела успех на съвместното заседание.

Присъстващите на срещата директори се разделиха на две групи, в които дискутираха следните три теми: „Подобряване на 
системата за оценка и повишаване на качеството на обучение в Институт „Конфуций”, „Индивидуални специфики на Институ-
тите „Конфуций” и развитие на иновациите” и „Институтите „Конфуций” в служба на инициативата „Един пояс, един път”.  Те 
също така споделиха практическия си опит и по две задължителни теми: „Развитието на Институтите „Конфуций” като школи 
за подготовка на чуждестранни студенти, заминаващи на обучение в Китай” и „Сътрудничество на Институт „Конфуций” с 
местни предприятия, предприятия с китайско участие и предприятия в Китай за предоставяне на възможности за стаж на 
курсистите в Института”.

съвместното заседание за 2018 г. на институтите „конфуций” от централна и 
източна европа се проведе в „институт конфуций – софия”

Церемонията по закриването бе водена от директора от българска страна на „Институт Конфуций – София” г-жа Аксиния 
Колева. Фън Шаоджун, директор от китайска страна на „Институт Конфуций – Клуж” (Румъния) и  Петра Котулякова, директор 
от словашка страна на „Институт Конфуций – Братислава”, направиха обобщение на работата на двата екипа. В качеството си на 
участник в заседанието, проф. Имре Хамар, директор от унгарска страна на „Институт Конфуций” към университета „Йотвьош 
Лоранд” в Будапеща, изнесе реч, в която отбеляза, че миналата година неговият Институт е бил домакин на ежегодното съвещание 
и изрази радостта си от поредната среща с директорите на Институтите от Централна и Източна Европа. Проф. Хамар също така 
благодари на организатора „Институт Конфуций – София” за положените усилия и пожела на всички Институти да вървят ръка 
за ръка и да пожънат огромни успехи и иновативно развитие в двете сфери – „подготвителните курсове” и „фирмени стажове”.

Накрая г-жа Аксиния Колева изнесе заключително слово, в което изтъкна,  че през изминалата година тридесетте Института 
са работили постоянно и неуморно, за да изградят мост между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Тя подчерта, че 
в момента Институт „Конфуций” се превръща във важна институция, подпомагаща правителствените инициативи, и това може 
да бъде осъществено само чрез сътрудничество с Канцеларията на международния съвет по китайски език (Ханбан).

Понастоящем Централният офис на Институт „Конфуций” вече е основал 30 Института и 36 Класни стаи „Конфуций” в дър-
жавите от Централна и Източна Европа, с близо 40 000 регистрирани курсисти. Провеждането на тазгодишното съвместно за-
седание засили обмена и връзките между всички Институти от региона, за да  повиши в още по-голяма степен качеството на 
предлаганото от тях обучение и авторитета им.

费多托夫教授主持开幕式
проф. федотов председателства откриването на годишната среща

特邀嘉宾沃尔切夫副教授发表致辞
специалният гост доц. Георги Вълчев изнася реч

会议第二组讨论现场
кадър от заседанието на втората група

拉脱维亚大学孔子学院中方院长尚劝余做报告
китайският директор на „институт конфуций” към

латвийския университет изнася доклад

全体与会人员合影
Обща снимка на всички участници в срещата

塞尔维亚贝尔格莱德孔院外方院长普西奇和罗马尼亚克鲁日
孔院中方院长冯少中主持第一组讨论

директорът на „институт конфуций – Белград” от сръбска страна
и директорът на „институт конфуций – клуж” от китайска

страна модерират дискусиите в първата група
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新闻与活动 нОВини и съБиТиЯ

索非亚孔子学院受邀参加“华为保加利亚未来种子和华为智能教育解决方案示范”活动

当地时间9月27日，索非亚孔子学院中方院长高春丽、外方院长阿夏•科列娃（Aksinia Koleva）及志愿者教师

代表蔡若琰受邀参加了“华为保加利亚未来种子和华为智能教育解决方案示范”活动。

“未来种子计划”由华为驻保加利亚代表处与保加利亚政府及Evrika基金会联合筹办。每年从保加利亚当

地选拔优秀的学生，赞助其前往中国北京、深圳华为总部学习和体验。本次活动首先为2018年顺利完成中国学习

之旅的学员颁发了证书。而后介绍了华为智能教育平台方案，并视频连线了目前正在使用该平台的索非亚第20中

学，与该校教师代表互动。

在提问环节，高院长就该平台的语言教学功能及应用与20中教师进行了沟通。由此，华为公司邀请我院中外方

院长十月去华为公司和索非亚第20中学参观并进一步了解该产品的情况。智能教育平台是科技与教育的结合，若

将该平台应用于对外汉语教学，无疑是一种新尝试。

此外，现场一处专门展示中国书法艺术的平台也备受注目。索非亚孔子学院志愿者教师蔡若琰与保加利亚当

地一位中国书法爱好者合作，现场展示了中国书法的魅力。这位书法爱好者讲解了书法的基本要领，在现场挥毫

泼墨，写下了“福禄寿”等汉字。蔡老师则用三种不同字体书写了“华为”二字。现场观众纷纷要求蔡老师用中国

书法书写他们的名字并合影留念。应华为公司的要求，蔡老师还书写了“华为智慧教育”，呼应了本次活动主题。

智能教育作为一种教育辅助手段，可为教育提供更多样、更优化的方式，让教育变得更个性、便捷。索非亚孔

子学院愿意尝试此类智能教育手段，推进汉语教学工作在当地更好地开展。

蔡老师进行书法展示
Г-ца цай демонстрира китайска калиграфия

高院长与蔡老师、当地书法爱好者合影
Обща снимка на директора на института г-жа Гао, г-ца цай и

българския калиграф г-н йосиф радоев

观众获赠特别的“中国书法式”名字
Зрителите получиха като подарък своите специални имена, изпи-

сани с китайска калиграфия

“华为智慧教育”现身大合影中
Обща снимка на участниците с мотото на събитието „интерактивно образование с Хуауей”

На 27 септември директорите на „Институт Конфуций – София” от китайска и българска страна г-жа Гао Чунли и г-жа 
Аксиния Колева и представителката на учителите-доброволци към Института г-ца Цай Руойен взеха участие в събитието 
“Хуауей България – семена на бъдещето и демонстрация на решения в мултимедийното образование”  по покана на ком-
панията. 

Планът „Семена на бъдещето” е учреден съвместно от представителството на „Хуауей” в България, българското прави-
телство и фонд „Еврика”. Всяка година местни отлични ученици са избирани и спонсорирани да се обучават и да събират 
опит в централните офиси на фирмата в Пекин и Шънджън. По време на събитието най-напред бяха връчени сертификати 
на курсистите, които успешно са завършили обучение в Китай. След това бяха представени проектите за мултимедийни 
платформи в образованието, бе осъществена видео връзка с 20-то ОУ в София, което визползва настоящата платформа и 
бе проведен разговор с учители, представляващи училището. 

В частта за въпроси и отговори директорката на Института г-жа Гао проведе разговор с учителите от 20-то OУ относно 
функциите и употребата на дадената платформа в езиковото обучение. Това бе повод „Хуауей” да покани директорите на 
Института от българска и китайска страна да посетят тяхната компания и училището, за да разгледат и в по-голяма степен 
да опознаят продукта. Мултимедийната платформа в обучението е съчетание на високи технологии и образование. Прила-
гането ѝ в преподаването на китайски на чужденци несъмнено би било един нов опит. 

Освен това, вниманието на гостите привлече и проведената демонстрация на платформата за китайско калиграфско 
изкуство. Китайската доброволка Цай Руойен и българският калиграф Йосиф Радоев заедно разкриха чара на китайската 
калиграфия пред очите на присъстващите. Г-н Радоев обясни същината на калиграфията и, взимайки четката и мастилото, 
изписа йероглифите „щастие”, „успех” и „дълголетие”. Г-ца Цай от своя страна изписа двата йероглифа на „Хуауей” в три 
различни калиграфски стила, след което всеки един от зрителите я помоли да напише неговото име и да се снимат заедно 
за спомен. Представителите на „Хуауей” също я поканиха да изпише калиграфски основната тема на събитието – „Инте-
рактивно образование с Хуауей”. 

В качеството си на ново помощно средство в образованието, мултимедийното обучение може да го подобри и разно-
образи, така че то да стане по-индивидуализирано и по-удобно. „Институт Конфуций – София” желае да опита този вид 
метод на мултимедийно образование и да стимулира по-доброто развитие на преподаването на китайски език в България. 

„институт конфуций – софия” участва в мероприятието “семена на бъдещето 
и демонстрация на решения в мултимедийното образование”

по покана на „Хуауей България”
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„Институт Конфуций – София” печели първо място в Европа
на 11-тия „Китайски езиков мост” за ученици 

На 21 октомври 2018 г. в гр. Кунмин, провинция Юн-
нан, се проведе 11-тото издание на състезанието по китай-
ски език за ученици „Китайски езиков мост”. Събитието 
бе съвместно организирано от Централата на „Институт 
Конфуций” (Ханбан) и местното правителство на провин-
ция Юннан и бе съвместно осъществено от Департамента 
по образование на провинцията, Юннанския педагогиче-
ски университет и местната телевизия.

Българският отбор, състоящ се от Станислав Мак-
реев, ученик в столичното 18 СОУ  „Уилям Гладстон”,  и 
Лора Тоскова, ученичка във Френската езикова гимназия 
„Антоан дьо Сент Екзюпери” в Пловдив, спечели първо 
място в Европа и второ място в света благодарение на от-
личните познания на състезателите по китайски език и 
култура. 

Във финалната част от надпреварата Станислав пред-
стави китайска скоропоговорка, а Лора – класически 
китайски танц. При оценяването на езиковите и танцо-

当地时间10月21日，由孔子学院总部/国家汉办、云南省人民政府共同

主办，云南省教育厅、云南师范大学、云南广播电视台承办的第十一届“

汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛在昆明落下帷幕。

保加利亚索非亚孔子学院下属第18中学孔子课堂学生代表米斯

（Stanislav Makreev）、下属普罗夫迪夫法语学校教学点学生代表温拉

（Lora Toskova），凭借娴熟的汉语语言技能和对中华文化的熟知，获得

本次大赛欧洲区总冠军，在五大洲洲际晋级赛总决赛中获得第二名。

在总决赛的才艺表演环节，米斯表演了绕口令，温拉表演了中国古典

舞。比赛结束后，中央电视台著名播音员徐莉作为大赛评委，在点评语言

类节目时特别指出，米斯勇气可嘉，挑战了难度相当大的绕口令，并且完

成得很流畅。点评舞蹈类节目时她说：“在这个过程当中，我尤其要赞赏

保加利亚的温拉同学，你这一段古典舞，让我们充分感受到了这段舞蹈向

大家表达出的情韵。”

在演讲环节，米斯和温拉以游客的角度展现了他们在北京、哈尔滨、少

林寺等地参观访问的所见所闻。延展出汉语就是一把金钥匙，为他们打开

了一个新的世界。并以“哎呀，我嗓子不太舒服，先走了。”“好，那你多喝

点热水昂！”的幽默对话结束，引发在场观众会心的笑声和掌声。

“汉语桥”是一座连接世界青年的友谊之桥、文化之桥。世界多元文化

与中华文明在这个舞台上交相辉映。期待保加利亚的汉语之花能开放得

更绚烂！

索非亚孔子学院荣获第十一届“汉语桥”
世界中学生中文比赛欧洲区总冠军

вите изпълнения г-жа Сю Ли, говорител в Китайската 
централна телевизия и жури в състезанието, похвали 
смелостта на Станислав не само да избере трудна скоро-
поговорка за представянето си, но и да успее да я изпълни 
отлично. Г-жа Сю изтъкна още, че Лора от своя страна е 
успяла в пълна степен да предаде емоционалния заряд на 
класическия танц, който е представила. 

В частта на състезанието за ораторско майсторство 
Станислав и Лора с много чувство за хумор разказаха 
своите впечатления от посещенията си в столицата Пе-
кин, провинция Харбин и храма Шаолин. За българския 
отбор познанията им по китайски език се оказаха златен 
ключ, който им отвори вратата към цял един друг свят.  

„Китайският езиков мост” е мост на приятелство и 
културен обмен между младите хора от цял свят. На не-
говата сцена се срещат китайската цивилизация и много-
образните чуждестранни култури, които взаимно приба-
вят на своя блясък.

保加利亚队获得欧洲冠军
Българският отбор печели първо място в европа

温拉表演古典舞
лора Тоскова изпълнява класически танц

米斯表演绕口令
макреев представя скоропоговорка на китайски език

新闻与活动 нОВини и съБиТиЯ
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新闻与活动 нОВини и съБиТиЯ

Китайският език – още един мост на дружбата
в родопското село Момчиловци

Автор: Цветелина Недялкова

българското кисело мляко и тради-
ционна култура, съчетани в образа на 
идиличното родопско село Момчиловци, 
отдавна са добре познати в далечен Ки-
тай и се радват на нарастваща попу-
лярност вече цяло десетилетие. От две 
години насам обаче селото нашумя и с 
още един факт, който изумява мнозина 
и привлича вниманието както на българ-
ски, така и на водещи чуждестранни ме-
дии като The New York Times, немската 
обществена телевизия ARD, английския 
ежедневник Daily Mail и др, а именно, че 
за втора поредна година „Институт 
Конфуций – София” успешно организира 
и провежда курс по китайски език и кул-
тура за възрастни и деца в селото. При-
чината, поради която това начинание 
буди изненада, е най-вече трудността 
на езика и това, че такива перспективни 
курсове обикновено се провеждат в голе-
мите градове, а не в живописни и спокой-
ни места като Момчиловци, които пре-
дизвикват асоциация по-скоро с отдиха 
и бягството от забързания живот, далеч 
от прагматичността на кариерното 
развитие.

Първият повод за големия интерес 
към този екзотичен език и култура в 
сърцето на Родпите са многобройните 
китайски туристи, които посещават 
Момчиловци (близо хиляда души годиш-
но), и естественият порив за общуване 
между хората, което се осъществява 
най-пълноценно именно чрез езика. Това е 
практичната страна в мотивацията на 
малките и големи курсисти по китайски 
в родопското село. От друга страна, в 
основата й стоят още ентусиазмът и 
любознателността на местните хора, 
които със съхранения си традиционен 
възрожденски дух ценят всяко знание, 
което би ги обогатило и отворило тех-
ния мироглед. По тази причина, освен 
разширяването на речника с практична лексика и наблягане на 
устните упражнения, неизменна част от процеса на обучение 
на курсистите е и изучаването на философията зад йероглифа, 
търсенето на връзката между образната китайска писменост 
и нейното семантично съдържание. Въпреки трудността на 

този дял от езика, изучаващите демон-
стрираха запален интерес именно към 
китайските йероглифи и не желаеха да 
пренебрегнат писменото им овладяване 
за сметка на по-бърз напредък в разго-
ворния език.

Тазгодишният курс по китайски език 
в село Момчиловци, проведен от препода-
вателите Мария Маринова и Цветелина 
Недялкова, обхвана четири седмици – от 
30 юли до 26 август. Участие взеха въз-
растни и деца, които бяха разпределени 
в две самостоятелни групи с практичес-
ки занятия по езика през седмицата и 
в почивните дни. Освен езиковия курс, в 
края на всяка седмица се провеждаха и 
открити лекции за жителите и гостите 
на селото, посветени на различни аспекти 
от китайската култура: „Разходка из хи-
лядолетната китайска история”, „Кон-
фуций и неговото непреходно учение”, 
„География на Китай”, „Традиционни ки-
тайски празници” и др. Неизменна част 
от часовете по китайска култура бе и 
музиката – една невидима връзка меж-
ду Родопите и Китай, която въплъщава 
необятното богатство и дълбочина на 
душевността на техните жители. Как-
то групата на възрастните, така и на 
децата, успяха да научат автентични 
китайски песни, с които да поздравя-
ват гостите от Китай. Най-малките 
и талантливи курсисти имаха възмож-
ността да изявят своите умения като 
изпълниха новонаучените песни „Све-
тулка” (《萤火虫》) и „Песен за плодовете” 
(《水果歌》) на откриването на Фестива-
ла на киселото мляко, предавайки своя 
ентусиазъм и любов към китайския език 
и на публиката.

Самите курсисти, повечето от кои-
то се включиха в курса за втора поред-
на година, с въодушевление откриха, че 
имат голям напредък и че ученето на 
китайски протича с много по-голяма ле-
кота, отколкото по време на първото 
обучение. Така, след преговор на научения 
материал и затвърждаването на вече 
поставената здрава основа, те натрупа-

汉
语
与
酸
奶
架
起
中
保
两
国
友
谊

新
桥
梁

“

“

ха допълнителен речников запас и знания по 
граматика, съобразени най-вече с практич-
ността на реалните ситуации при общува-
не с гости от Китай.

Естествен завършек на обучението бе 
тържественото връчване на сертификати-
те на участниците, като за целта дирек-
торите на „Институт Конфуций – София” 

г-жа Аксиния Колева и г-жа Гао Чунли специално посетиха Фес-
тивала на киселото мляко в Момчиловци и лично раздадоха 
грамотите на курсистите по време на церемонията по от-
криването. Важна част от добрите отзиви бе изказаната от 
всички участници и от кмета на селото г-жа Сийка Суркова 
надежда курсът да се проведе и през следващата 2019 година, 
когато несъмнено желанието и трудолюбието на изучаващи-
те китайски език ще донесат още по-големи успехи.

директорите на института лично раздадоха
сертификати на участниците в обучението

директорите на института от китайска и българска страна изнасят речи по 
време на откриването на международния фестивал на киселото мляко

най-малките курсисти изпълняват китайски песни
пред гостите на фестивала
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孔院八方 ВесТи ОТ инсТиТуТиТе „кОнфуций“

大特尔诺沃大学孔子学院开展多项教学培训活动
„Институт Конфуций” към Великотърновския университет

развива многостранна образователна дейност

За шестгодишния период на своето същест-
вуване, чрез подкрепата на Централата на Инсти-
тут „Конфуций” (Ханбан) и под ръководството на 
Управителния съвет на „Институт Конфуций” във 
Великотърновския университет (ИК във ВТУ), чрез 
общите усилия на служителите с иновативен и пио-
нерски дух бяха постигнати завидни резултати: зна-
чително увеличение на броя на учебните заведения, в 
които се преподава китайски език, на броя на обуча-
ващите се и на организираните престижни меропри-
ятия; развитие качеството на обучение и създаване 
на нови брандове на събития.

През изминалата година „Институт Конфуций – 
ВТУ” съдейства активно за учеличаването на учеб-
ните заведения с преподаване на китайски език и 
култура, които  вече обхващат 15 български града: 
Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Варна, 
Бургас, Димитровград, Разград, Попово, Сливен, 
Дряново, Свищов, Челопеч, София и Сливница. По-
вече от 25 големи чествания и концерти бяха органи-
зирани в цялата страна, като ИК във ВТУ взе участие 
в 3 престижни международни фестивала: Празника 
на розата в Казанлък, Международния маскараден 
фестивал „Кукерландия” в Ямбол и Младежкия фес-
тивал „Музите” в Созопол. Бяха организирани и 10 
уъркшопа за китайски традиционни изкуства в раз-
лични градове в страната.
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Петата поред Международна научна конферен-
ция „Дипломатически, икономически и културни 
отношения между Китай и страните от Централна 
и Източна Европа” се проведе в началото на месец 
октомври 2018 г. Събитието бе уважено от много 
гости на високо ниво: кметове, заместник-кметове, 
представители на местната власт, ректори и колеги 
от други университети. 

След откриването на Международния център за 
обучение и квалификация на преподаватели по ки-
тайски език в ИК – ВТУ, в края на месец ноември 
2017 г. се проведе и първото обучение на учители. 
Близо 50 китайски доброволци и български препо-
даватели се събраха в старата столица, за да споде-
лят своя опит и добри практики.

Друго значимо събитие беше проведеният за 
първи път през месец май 2018 г. Българо-китай-
ски форум „Международни клъстерни политики” 
във Фестивалния и конгресен център в град Варна, 
съвместно с местния Център „Иновации и разви-
тие”, който имаше за цел засилване на търговски-
те и икономически отношения между двете страни 
по програмата „ЕС – Китай – 2018 г.”, посветена на 
туризма, както и инициативата на китайското пра-
вителство „Един пояс, един път” и Формата за реги-
онално сътрудничество „16+1”.

Дни на китайската култура под надслов „Ма-
гията на Поднебеснaта” се проведоха в гр. Велико 
Търново в периода 19-27 юни 2018 г. Събитието бе 
осъществено от „Институт Конфуций” заедно с Ху-
дожествената галерия „Борис Денев” и със съдей-
ствието на Община Велико Търново. Домакин на 
мероприятията бе галерията, където за период от 
една седмица гражданите и гостите на града успяха 
да се потопят в магията на китайската култура.

Следвайки практиката от изминалите години, в 
ИК във ВТУ продължават да се провеждат курсо-
ве по китайски език за начинаещи и напреднали, 
курсове по бизнес-китайски език, китайски език за 
деца, подготвителни курсове за стандартните изпи-
ти HSK и HSKK, както и курсове по китайски бойни 
изкуства – Тайчи и Цигун.

孔院八方 ВесТи ОТ инсТиТуТиТе „кОнфуций“
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Четвъртомайското движение и значението му
в съвременната китайска история

Автор: Мирия Божкова

Мирия Божкова е родена и израснала в град Сливен, средното си образование 
завършва в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” в паралелка с немски и английски език. 
През 2015 г. интересът към езиците я отвежда в специалност „Китаистика” на 
Софийския университет, а през 2017-2018 г. завършва двусеместриално обучение 
в Пекинския университет, което я обогатява изключително много. Темата за 
Четвъртомайското движение, което възниква сред студентските маси в Пекин 
в един бурен и противоречив исторически период, провокира в нея желание за по-
задълбочено изследване на неговата проблематика. Чрез настоящата публикация 
авторката се надява да пренесе читателите в атмосферата на китайското 
общество отпреди 100 години. 

Въведение

Четвъртомайското движение, чието начало бележи инцидентът в Пекин на 4 май 1919 г., стои в основата на разноо-
бразни дискусии относно спецификите и последиците на подобно събитие в съвременната китайска история. Какво е 
значението на този протест, организиран основно от студенти, разпрострял се на национално ниво и в действителност 
повлиял на политическото решение да не се подписва неизгоден за Китай договор във Версай? Дали наистина той е изи-
грал ролята на катализатор за редица социални, културни и политически реформи? Редно ли е Четвъртомайското дви-
жение, развило се в периода 1915-1921 г., да бъде отъждествявано с Движението за нова култура (New Culture Movement) и 
какви са неговите интерпретации от китайска и от външна страна? Настоящата разработка цели да обрисува цялостната 
картина на този период и да даде отговор на всички поставени по-горе въпроси. 

Предистория на инцидента от 4-ти май 1919 г. и предпоставки за него

След като държавите от Антантата печелят Първата световна война, Китай е обнадежден, че ще си възвърне част от 
колонизираните територии. За това допринася и речта от 1918 г. на американския президент Удроу Уилсън, състояща 
се от 14 основни точки, в която той настоява за мир и справедливост, които да достигнат както САЩ, така и останалите 
държави. За Китай по онова време идеалите на Уилсън са начало на нов световен ред, в който силните нации няма да 
тормозят и завладяват по-слабите. 

Щом новината за победата в Първата световна война достига до Китай, на 17-ти ноември пред президентския дворец 
в Пекин се събират тълпи, за да празнуват. В своята екзалтация те събарят паметника на Клеменс фон Кетелер1. По-
късно обаче Германия поставя условието паметникът да бъде въздигнат наново, за да продължат преговорите за мир. И 
до ден днешен за Китай съществуването на такъв паметник е унижение. Но подобно действие и въобще поставянето на 
каквото и да е изискване от страна, която е загубила войната, показва нещо много важно, а именно какъв може да бъде 
резултатът от преговорите в Париж през 1919 г.

说古论今
дреВнОсТ и съВремие 

1 Клеменс фон Кетелер (Clemens August Freiherr von Ketteler) е немски дипломат, убит в Пекин по време на Боксьорския бунт (или на т. нар. 
Ихътуанско въстание) през 1900 г.

Китайската делегация има високи очаквания от развитието на следвоенните мирни преговори в Париж, което е ви-
дно и от исканията, които тя поставя пред Великите сили: 

1. Прекратяване на създаването на чуждестранни сфери на влияние в Китай.
2. Оттегляне на всички чуждестранни войски и полиция от Китай.
3. Премахване на чуждите пощенски и телеграфни услуги в Китай.
4. Край на чуждестранната консулска юрисдикция. 
5. Забрана за екстериториалност.
6. Възвръщането на територии, отдадени на чуждестранни сили, както и чуждестранни концесии и колонии. 
7. Възстановяването на тарифната автономия. 
На 4-ти май 1919 г. в Пекин достига новината, че на Парижката мирна конференция е взето решение бившите гер-

мански концесии в Шандун, присвоени от Япония по време на войната, да не бъдат върнати на Китай. Това е голям удар 
за бившата империя, която е страна победител и очаква да получи заслуженото като участник във войната. Подобно 
отношение е изключително унизително за китайското общество и вярата в американските сили като съюзник е напълно 
изгубена. Лян Цичао2  е шокиран не само от западните сили, но и от факта, че китайският президент по това време Сю 
Шъчан3 е знаел за тайното споразумение за Шандун с Япония, но не е възразил, понеже Пекин е бил задължен на Токио. 
Лян изпраща гневна телеграма до Пекин, в която изобличава китайското правителство и нарича Япония „крадливия 
съсед”. С подобен призив се разпалват и искрите на Четвъртомайското движение сред студентите.  

мемориалната арка фон кетелер в пекин
преди да бъде съборена през 1919 г.

2 Лян Цичао (Liang Qichao, 梁啟超; 1873 – 1929) е китайски учен, журналист, философ и реформатор.
3 Сю Шъчан (Xu Shichang, 徐世昌; 1855 – 1939) е президент на Китай в периода 1918-1922 г.

五四运动及其在中国近代史上的意义
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Инцидентът на 4-ти май 1919 г.

При сблъсъка с тази новина на Тиенанмън се събира тълпа от 3000 студенти от Пекинския университет и други 
столични учебни заведения. Полицията оказва съпротива, но това само насочва студентите към дома на Цао Жу-
лин, министър на комуникациите, и те подпалват сградата. Студентите изискват и оставката на трима политици, 
които смятат за предатели. Навсякъде се носят лозунги с призивите: „Борба за суверенитета, премахване на нацио-
налните предатели”, „Не на Версайския договор!”. Вестниците успяват да предадат новината из цял Китай и демон-
страцията придобива национални измерения. Търговци и работници формират основната група от протестиращи 
в Шанхай, въстават и други градове. Настъпва пълен бойкот на японските стоки. В началото правителството се 
разколебава какви действия да предприеме, арестува 31 студенти в Пекин, от които един умира от нанесени рани. 
След разрастването на движението в градове из цялата страна, студентите бързо са пуснати отново на свобода. Цао 
Жулин подава оставка, а китайската делегация отказва да подпише окончателния договор във Версай. Протестите 
се увенчават с успех и впоследствие на инцидента от 4 май започва да се гледа като на Четвъртомайското движение. 
Понятието значително разширява обема си и постепенно започва да се сравнява и отъждествява с Движението за 
нова култура, а границите му излизат извън 1919 г. и обхващат периода от 1915/17 до 1921 г. 

Четвъртомайското движение и Движението за нова култура.
Прилики и разлики

Тук стигаме до въпроса, който и до ден днешен предизвиква разнообразни дискусии, а именно: оправдано ли е 
Четвъртомайското движение да се отъждествява с Движението за нова култура? Основателно ли е на този студент-
ски и впоследствие национален протест да бъдат приписвани определения като Ренесансът в Китай или Китайското 
възраждане? Политическата страна на подобен протест обхваща ли в себе си социалните и културни реформи? Като 
за начало ще бъдат представени определения за двете движения на базата на статията „Предефинираното Четвърто-
майско движение” на Джоузеф Чън (Joseph Chen, “The May Fouth Movement Redefined”). 

Според автора, Четвъртомайското движение обхваща единствено протестa на 4-ти май 1919 г. и последвалите ма-
нифестации в други градове на Китай, а краят на движението настъпва с отказа да бъде подписан договорът във Вер-
сай и разпускането на протестиращите. Движението за нова култура, от друга страна, се разделя на два периода: преди 
и след инцидента от 4-ти май 1919 г. Това е движение, по време на което Китай започва да търси себе си и своята иден-
тичност. Последната династия Цин е свалена, революцията от 1911 г. е отминала, Юен Шъкай се е обявил за император 
и малко по малко Китай се придвижва към военната диктатура от 1916-1928 г. В такъв преломен момент интелектуал-
ците започват да оспорват традиционните разбирания и култура, затова не е никак учудващо, че най-ожесточената 
критика е тази спрямо конфуцианството. То въплъщава традицията и вековните разбирания за мястото на личността 
в семейството и държавата. Еманципацията на жените, която става една от основните теми по това време, всъщност 
е част от проблема за развитието на човека в обществото. Литературната революция е резултат от разклащането на 
традиционните устои и нуждата от образованост. Навлизат много западни идеи, чуждестранни лектори гостуват в 
Китай, китайци се учат в чужбина.  

плакат на четвъртомайското движение от 1919 г.

еманципирани вследствие на четвъртомайското движение жени отиват към училище 
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Основоположниците на Движението за нова култура:

Не е случайно, че при сравнение с английските вдовици и правото им да наследяват имуществото, започват да се пуб-
ликуват статии как китайските вдовици, а и жените в по-широкия смисъл, имат нужда от собственост, образование и не-
зависимост, за да са активна част от обществото. През декември 1916 г. Чън Дусиу публикува статия „Пътят на Конфуций и 
съвременният живот”. В нея той осъжда остарелите конфуциански разбирания за синовна почтителност и предразсъдъка, 
че вдовиците не трябва да се омъжват повторно. Също така през 1918 г. Гуоминданът приема закон, с който жените получа-
ват право на собственост. Дори Мао Дзъдун публикува няколко статии, в които осъжда патриархалната система, при която 
жените са принудени да се омъжват по родителска воля, като в статиите си разглежда случая на госпожица Чао от град 
Чанша, която се самоубива по време на церемонията към дома на годеника си.

Това приемане на западни възгледи в някакъв момент се радикализира до степен на отричане на традиционната култу-
ра от множество интелектуалци. Макар идеите на интелигенцията да са напредничави, на този етап те нямат широк досег 
с масите, а и сякаш се избягва пряк сблъсък с политиката. Четвъртомайското движение вероятно е пряко или косвено по-
влияно от новите идеи на интелигенцията и цялостната атмосфера на либерално и критично мислене. Цай Юенпей, ректор 
на Пекинския университет по онова време, го реорганизира според своите либерални възгледи. Ху Шъ е преподавател в 
Пекинския университет, Ли Даджао се грижи за библиотеката на университета, в която дори работи младият Мао Дзъдун. 
Чън Дусиу е основал вестник „Нова младеж”, където през 1918 г. е публикуван „Дневникът на лудия” на Лу Сюн. Всичко 
това в действителност подготвя почвата за протеста на 4-ти май, но все пак Движението за нова култура и Четвъртомай-
ското движение имат, поне в началото си, различни линии на развитие и идеи.

Авторът на горепосочената статия счита, че Четвъртомайското движение е организирано от студенти и всякакви твър-
дения, че Ху Шъ или други представители на тогавашния образован елит стоят зад него, са некоректни. То е национално 
патриотично движение, опълчващо се срещу униженията на Великите сили, срещу военната диктатура и срещу Япония. 
Неговите инициатори може да са повлияни от Движението за нова култура, но не се отъждествяват напълно с него. От 
друга страна, подкрепата на интелигенцията и включването й в протестите не става мигновено. Четвъртомайското движе-
ние е насочено към масите и ориентирано към действие. То е пряк резултат от притесненията за суверенитета на Китай и 
протест срещу действията на пекинското правителство, и като такова в никакъв случай не отрича традиционната култура, 
а по-скоро я затвърждава като нещо ценно и формиращо идентичността. Включването на работническите маси в Четвър-
томайското движение не оправдава изказването на Мао Дзъдун, че то е резултат от Октомврийската революция.

Ху Шъ (1891-1962) Цай Юенпей (1868-1940)Чън Дусиу (1879-1942)

В статията си „Четвъртомайското движение” Чоу Дзъдзун (Chow Tse-Tsung, „The May Fourth Movement”) счита Чет-
въртомайското движение за сложен феномен, който включва Движението за нова култура, литературната революция, 
студентските движения, работническите стачки и бойкотът на Япония. За него това не е единно и добре организирано 
движение, а натрупване на множество дейности и различни идеи, или както той го определя: „интелектуална революция 
в модерни времена”.

Според Мао Дзъдун Четвъртомайското движение е манифестация на китайската буржоазна-демократическа рево-
люция срещу империализма и феодализма, обединение на работническата класа и студентските маси и издигащата се 
буржоазна класа. Но той не отъждествява двете движения, а казва за Четвъртомайското, че то цели културна реформа. 

Неединно е и мнението на националистите. Сун Ятсен не одобрява студентските протести, а според Чан Кайшъ Чет-
въртомайското движение е отговор на унижението, понесено от Китай от страна на Великите сили, и против военната 
диктатура. Но това не означава, че Чан подкрепя Движението за нова култура, напротив, той е твърдо против зачерква-
нето на старата конфуцианска и въобще китайската традиция. За Чан Кайшъ Движението за нова култура кара китайци-
те да изгубят своето самоуважение и идентичност, той го разбира като демонстрация на западната култура и отхвърляне 
на собствената. 

Заключение

Независимо коя гледна точка ще решим да споделим, Четвъртомайското движение има значителен принос в развитието 
на китайското общество. То представлява първото по рода си политически отговорно и зряло движение. Въздига идеята 
за национализъм и национално обединение, прокарва пътя за основаването на ККП и реорганизация на Гуоминдана. По-
стиженията му „събуждат” китайската нация и бележат преломен момент в китайското себеосъзнаване, който довежда до 
осъществяването на истинска социална революция.

Макар изложеното до момента да не подкрепя отъждествяване на двете движения, интересно е да се проследи по-
нататъшна им обвързаност. След Четвъртомайското движение идва вторият период на Движението за нова култура. На 
този етап последното осъзнава значимостта на Четвъртомайското движение и факта, че отхвърлянето на традицията и 
възприемането на идеите на западната култура не решава всички проблеми, затова пренасочва фокуса си към концеп-
цията за превъзходство на китайската нация и националните права. Движението за нова култура добива популярност 
именно чрез Четвъртомайските събития и голяма част от четвъртомайската младеж се влива в неговите редици. По този 
начин двете идеологически течения започват да се допълват и в известен смисъл прерастват в едно, задвижвайки редица 
социални, културни и политически промени.

В такъв случай не е изненадващо защо Дж. Робъртс в „История на Китай” слива в едно Движението за нова култура 
и Четвъртомайското движение, като описва последното по следния начин:

„Главните му устои са критика на конфуцианството, ентусиазираният интерес към новите идеи и провеждането 
на литературна революция. То възниква във време на бурни социални промени, време, когато крайбрежните градове се 
разрастват, а броят на учащите се увеличава – през 1919 г. около 4 500 000 души вече са с образование, включващо из-
вестно количество западни знания. Националният пекински университет, основан през 1898 г. като Имперска висша 
школа за обучаване на държавни служители, е преобразуван от ректора му Цай Юенпей (1868–1940) във водеща акаде-
мична институция, посветена на образованието в либерализъм. Цай привлича в университета няколко водещи учени, 
сред които Ху Шъ (1891–1962)... и Чън Дусиу (1879–1942), основал през 1915 г. вестника „Нова младеж” в Шанхай. В първия 
брой той призовава младежта да отхвърли конвенциите на миналото и да прегърне индивидуализма и утилитаризма 
на западния свят. Чън Дусиу и Ли Даджао, библиотекарят на университета, са съоснователи на Китайската комунис-
тическа партия.”
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中国重点保护的野生动物
Най-известните защитени животински видове в Китай

Едно от нещата, с които Китай е известен, е огромното биоразнообразие – 1/10 от всички растителни и животински 
видове се намират именно тук. Наличието на шест климатични зони е причината за тази богата флора и фауна. Китай 
е дом на много растения и животни, които не можем да намерим никъде другаде по света. Над 31 000 растителни вида, 
6 266 вида гръбначни и над 100 вида животни се срещат само в Китай и са добре познати и извън пределите му заради 
техния статус на „застрашени”.

За три десетилетия Китай претърпява бърза и безпрецедентна трансформация. След осъществяването на реформите 
в края на 70-те години на XX век страната се нарежда сред най-бързо развиващите се икономики в света. За първи път 
в съвременната история, изпреварвайки САЩ през 2014 г., през 2016 г. Китай се утвърждава като основна световна ико-
номическа и търговска сила.

За съжаление, неразумното експлоатиране и хищническото отношение на човека към растителния и животинския 
свят води до нарушаване на биологичното равновесие и драстично намаляване на природните ресурси. Бързото иконо-
мическо развитие и високата степен на урбанизация в третата най-голяма държава в света е съпътствано с увеличаване 
на замърсяването на околната среда и унищожаване на местообитанията на много от животинските видове. Това е и 
основният фактор за изчезването на редица от тях, които са ендемични за Китай. Понастоящем някои животни, които 
имат особено значение и заемат специално място в китайската култура, са застрашени от изчезване, а други са квалифи-
цирани като „уязвими”.

Автор: Велина Желева

Велина Желева е родом от гр. Бургас, завършва ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 
и, за разлика от повечето си съученици, не продължава да се занимава с 
математика. В момента учи в специалност „Китаистика” на Софийския 
университет, където я отвежда огромния й интерес  към културата на 
Китай. Свободното си време обича да прекарва с чаша кафе и интересна 
книга в ръка или в пътешествия сред непознати места. 

В своята статия Велина представя някои от най-известните 
застрашени животински видове в Китай, причините за изчезването им 
и мерките, които китайското правителство е предприело за тяхното 
опазване. Много от животните в продължение на десетки и дори стотици 

години са били смятани за изчезнали от лицето на Земята, но по-късно, понякога почти случайно, отново 
са били „откривани” за човечеството. Историята на тези „редки” и „застрашени” животни за сетен път 
доказва, че разрушенията, които „разумният човек” нанася на природата, са необратими.



Първият обитател, с когото свързваме Китай, е гигантската панда. В 
миналото е била разпространена в Съчуан, Хънан, Юннан, Гансу, Хъбей, 
Шанси, Шаанси и северните части на Виетнам. Местата, на които днес мо-
жем да видим тези красиви животни, се ограничават до Съчуан, Гансу и 
Шаанси и по-точно в гъстите бамбуковите гори. Наричана още бамбукова 
или пъстра мечка, пандата е един от най-уникалните и редки бозайници 
в света. Достига размери 120–150 см. и тегло от 30 до 160 кг. Има отличи-
телна окраска. Половината денонощие прекарва като се храни предимно с 
бамбук и понякога разнообразява храната си с плодове, цветя, треви, месо 
и ядки.

От древни времена природата на Китай е източник на вдъхновение за 
изкуството, литературата, религията и митологията. За китайците панда-
та е не просто екзотично животно, а символ на мира, приятелството и до-
бросъседските отношения. В древността голямата панда е била наричана 
„най-благородното животно” на Небесната империя и „отшелник на бам-
буковите гори” – определение, което според китайските философски уче-
ния символизира независимия живот на изключителен човек. Това удиви-
телно животно често е изобразявано в китайската и японската живопис. 
То символизира нежност, хармония и доверие, които са на особена почит 
в източните култури. Голямата панда официално е обявена за национално 
богатство на Китай и се явява един от символите на страната.

Отчитайки особеното значение на това емблематично животно, ки-
тайското правителство провежда последователна и изключително дейна 
политика за неговото опазване като създава програми с международно 
участие за съхранението и развъждането на пандата. Китай предлага и 
заема за отглеждане панди в зоологически градини по цял свят с условие-
то, че оцелелите малки, които се родят, ще се завърнат обратно в страната 
(като илюстрация за успеха на тази програма са родените на 22 август 2015 
г. панди–близначета в Националната зоологическа градина във Вашинг-
тон – Smithsonian's National Zoo in Washington, D.C. За съжаление, 4 дни 
по-късно по-малкото от двете близначета умира от пневмония, което е 
често срещано при многочислени раждания). Всяка година за опазването 
на този животински вид в Китай програмата „Панда под наем” осигурява 
около 1 милион долара за семейна двойка панди (понастоящем броят им 
„под наем” е 45). Държавата е включила гигантската панда в списъка на 
най-важните животни в Китай, нуждаещи се от защита, и е създала На-
ционална програма за опазване, размножаване и наблюдение на защите-
ния вид, чието финансиране за периода 2001–2030 г. възлиза на 12 млн. 
долара. Няма друг животински вид, който да се ползва с такава специална 
и особена защита. Площта, заделена от китайската държава за природни 
резервати с цел опазване на местообитанията на пандата, е почти 33 600 кв. 
м. През 1981 г. Китай се присъединява към Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която 
криминализира нелегалната търговия с кожи от панда.

За щастие, изгледите за спасяването на пандите са оптимистични. По 
данни на Световния фонд за дивата природа (WWF, World Wild Fund for 
Nature) – една от най-големите международни неправителствени приро-
дозащитни организации – по време на последното преброяване през 2014 
година, са открити 1864 панди, живеещи в дивата природа. Независимо 
от факта, че този брой все още остава значително малък, резултатите от 
изследването потвърждават нарастването на популацията с около 1000 ек-
земпляра в сравнение с проучването от 70-те години на XX в. Пак по данни 
на същата организация броят на пандите през последното десeтилетие е 
нараснал със 17%. Заедно с китайското правителство, WWF изгражда ог-
ромна „мрежа” за тяхното спасяване и участва в разработването на про-
грама за защита на застрашения вид в неговите местообитания. Към днеш-
на дата в Китай има изградена система от 67 действащи резервата, които 
подпомагат усилията на институциите и местните общности и способ-
стват за увеличаване броя на пандите. През 2016 г. Международният съюз 
за защита на природата и природните ресурси (IUCN, The International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources) вече обявява вида 
за „уязвим”, а не за „изчезващ”.

Гигантска панда
(Ailuropoda melanoleuca)
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Известен още като снежен барс, наричан в Тибет ирбис, този хищник 
от сем. Котки обитава труднодостъпните места във високите планини на 
Средна Азия: Хималаите, Памир, Хиндукуш, Тяншан, Алтай и високите 
плата на Монголия, Тибет и някои райони на Сибир. Снежният леопард 
се е приспособил изключително добре към суровите планински условия. 
Предпочита да живее в стръмни скалисти райони, възвишения и клису-
ри – местообитания, които му осигуряват идеална възможност да ловува 
като устройва засада на плячката си. Снежните леопарди са добри ловци. 
Те нападат жертвата си от разстояние между 20-50 м. Те са изключител-
но атлетични и отскокът им достига 6 пъти дължината на тялото. Барсът 
може да поваля жертви три пъти колкото собствените си размери, но не-
зависимо от този факт е в състояние да убие средно само по едно голямо 
животно веднъж-два пъти месечно. Снежният леопард има светлосини 
или сиви очи, което е необичайно за големите котки. Прочут е и с необик-
новената си окраска – козината му е сивкаво-бяла или кафеникаво-жълте-
никава, покрита цялата с черни петънца, образуващи отворени розетки. В 
културата на народите от Средна Азия барсът е обект на голяма почит и на 
тайнствената му природа се приписва мистична сила.

През 1972 г. IUCN вписва снежния леопард в Червената книга като „за-
страшен” вид. Според WWF във всички 12 държави, в които се среща този 
вид, има общо около 4000 екземпляра, от които половината са в Китай. 
Увеличаването на човешката дейност в пасищата на Тибетското плато и 
в планинските полета на Синдзян е една от главните причини за изчезва-
нето на снежния барс в Китай. Бракониерството и незаконната търговия 
също са традиционна заплаха за тези екзотични животни, преследвани 
заради ценната им кожа, която в големите градове на Китай струва ня-
колко хиляди долара. Поради нарасналото търсене (най-вече от Китай и 
Източна Европа) на килими, тапицерии и луксозни декорации, този про-
блем продължава да съществува за голяма част от районите, обитавани 
от снежния леопард. Годишно в Китай 130–230 животни стават жертва на 
бракониери. Не по-малко тревожен е и проблемът с незаконната търговия 
на кости от барс, които се използват като по-ценен заместител на тези от 
тигър в традиционната китайска медицина. Малки леопардчета често би-
ват пленявани и продавани на циркове, както и на обществени или частни 
зоологически градини, като цената им достига до 20 000 долара.

Също както и при пандите, и тук изгледите за съхранение и опазва-
не на този животински вид са оптимистични. В Китай присъствието на 
снежния леопард е потвърдено за много от местата в областите, които оби-
тава, включително и за райони, за които се е смятало, че видът е изчезнал, 
като напр. този на Вътрешна Монголия. След получените оптимистични 
данни за числеността на снежния леопард в естествена среда, през 2017 г. 
той е изваден от списъка на застрашените животни и IUCN го премества 
в списъка на „уязвимите”. Китайското правителство е направило значи-
телни инвестиции, насочени към подобряване на условията за оцеляване 
на вида и опазването на неговите екосистеми. Те включват: създаване на 
нови защитени зони в териториите, обитавани от снежния леопард, мерки 
срещу бракониерството, програми за ангажиране и обучение на местната 
общност, конфискуване на незаконно притежаваните огнестрелни оръ-
жия, образователни програми за повишаване на информираността относ-
но снежния леопард и неговите местообитания. Световната програма за 
защита на снежния леопард и на екосистемите (2015 г.) и редактираната 
версия на Стратегията за оцеляване на снежните леопарди (2014 г.) са 
едни от най-важните документи – част от световната стратегическа рамка 
за опазването на този животински вид. Въпреки новия статут на снежния 
леопард – на „уязвим” – природозащитниците предупреждават, че един от 
най-красивите бозайници на планетата е все още в риск и всяка погрешна 
стъпка от страна на човека може критично да го застраши.Снежен леопард

(Panthera uncia)
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Тя е един от пет взаимносвързани вида – останки от някога ши-
роко разпространени популации, чиито територии са били силно 
ограничени от климатичните промени, настъпили след последната 
ледникова епоха. Златната чипоноса маймуна обитава горите в плани-
ните на централен и югозападен Китай – провинции Гансу, Хубей, Съ-
чуан и Шаанси. Към настоящия момент три подвида златни чипоно-
си маймуни се срещат в Китай: Rhinopithecus roxellana ssp. Roxellana, 
Rhinopithecus roxellana ssp. Hubeiensis и Rhinopithecus roxellana ssp. 
Qinlingensis. Те се различават по дължината на опашката и по скелет-
ната си структура.

Заплашена от урбанизацията и обезлесяването, златната чипоноса 
маймуна е изключително рядко животно, намиращо се под закрилата 
на държавата. През 1986 г. IUCN вписва златната чипоноса маймуна в 
„Червената книга” като „рядък” вид, а през 1988 г. статутът ѝ се проме-
ня на „уязвим”. Но тъй като за последните 3 поколения (приблизител-
но 40 години) се наблюдава значителен спад (по-голям от 50%), през 
2008 г. златната чипоноса маймуна вече е регистрирана от IUCN като 
„застрашена”.

Заедно с гигантската панда тя е смятана за национално богатство 
на Китай. Оцелелите екземпляри живеят на териториални групи 
до 400 животни. Общо популацията им наброява между 15 300–15 
600 индивида. Най-голямата е тази на вида Rhinopithecus roxellana 
roxellana – приблизително 11 000 индивида, обединени в 110 стада, 
следвана от Rhinopithecus roxellana qinlingensis с около 4000 предста-
вителя, групирани в 39 стада, и най-малоброен е видът Rhinopithecus 
roxellana hubeiensis, представен от 600–1000 индивида в 5–6 стада. 
Обикновено златната чипоноса маймуна се среща на 1400–2800 м. 
надморска височина.

За съжаление, този красив животински вид е застрашен от загуба 
на местообитанията си поради изсичането на горите и използване-
то на все по-голяма част от земята за земеделски нужди, особено на 
тази, извън защитените територии. Съществена заплаха за златната 
чипоноса маймуна представлява и нарастването на броя на туристите 
в районите, обитавани от застрашения вид, незаконният лов и дърво-
добивът. Бракониерите, които ги преследват за месо и заради ценните 
им кожи, са причина много маймуни да бъдат изтласкани в най-висо-
ките части на планините, където през дългите зими живеят на висо-
чина близо 3000 м.

Златната чипоноса маймуна обитава много от защитените природ-
ни паркове в Китай. Със сигурност тя може да бъде видяна в природ-
ните резервати Шъннундзя (神农架), Уанлан (王朗), Джоуджъ (周至), 
Taibai (太白) и др.

Златна чипоноса маймуна
(Rhinopithecus roxellana)
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Този рядък вид сладководен делфин е ендемичен за р. Яндзъ и е обитавал водите ѝ в про-
дължение на 20 милиона години. В Китай байджи се смята за бог–покровител на рибарите. На-
ричан e „пандата на Яндзъ” и „богинята на Яндзъ”.

Описанията за този животински вид са твърде бегли. Бозайникът достига максимални раз-
мери до 2,5 м, а минималната дължина на възрастен е 1,5 м. Тежи средно между 150 и 230 кг, на 
цвят е светлосин със синкаво-сив оттенък. Вероятно китайският речен делфин е най-застраше-
ното от изчезване животно в света от разред китоподобни. След голямото наводнение в Китай 
през 1955 г. няколко екземпляра са били видяни в р. Циентандзян (钱塘江), но за съжаление 
изчезват след построяването на ВЕЦ през 1957 г. Сладководният бозайник е обитавал езерата 
Дунтинху (洞庭湖) и Поянху (鄱阳湖), прилежащи на р. Яндзъ, но през 90-те години на XX в. 
изчезва и от двата водни басейна. Този рядък вид също така е бил забелязан до устието на Яндзъ, 
близо до Шанхай. През 1982 г. байджи наброяват едва около 400 индивида.

Основавайки се на множеството проучвания през 1982–1986 г., както и в периода 1989–1991 г., 
учени заключават, че ако видът обитава историческия си район от 1700 линейни км. по реката, то 
в началото на 90-те години на XX в. броят им би бил само около 100. Последвалите по-задълбочени 
проучвания на района, обитаван от тези делфини, показват, че през ноември 1997 г. максималният 
брой на речните делфини вече e само 13. Наблюдението е документирано със снимков материал. 
През 2006 г. е проведено цялостно изследване на известните местообитания на байджи от Ичан 
до Шанхай. Проучването било осъществено с два научно-изследователски кораба, оборудвани със 
специализирана сканираща и акустична апаратура, като за съжаление не е открит нито един ин-
дивид. Най-новите данни от 2017 г. включват сведения от група студенти-доброволци и няколко 
рибари, които твърдят, че са забелязали животно, приличащо на делфин. Очевидците обаче не 
разполагат с никакви доказателства – снимков или видео материал – поради което не може да 
бъде потвърдено дали видяното наистина е било байджи. През 2008 г. IUCN обявява китайския 
сладководен делфин за „критично застрашен (вероятно изчезнал)” вид.

Драстичното намаляване на популацията и изчезването на вида е причинено от множество 
фактори. Един от тях е свръхиндустриализацията и бързото развитие на технологиите, което от 
своя страна води до увеличаване на броя на корабите и количеството на улова. Друг фактор, оказ-
ващ негативно влияние, е строенето на централи по поречието на реката, както и модернизацията 
на методите за риболов, които стават все по-опасни. Използването на електрически ток за рибо-
лов – т. н. „импулсен риболов” – се очертава като основна причина за изчезването на китайския 
сладководен делфин. Въпреки че този метод е забранен в р. Ян-дзъ, той е широко разпространен, 
особено в местата, които обитава байджи. Използването на експлозиви за задълбочаване и раз-
ширяване на речните канали също е причина за високата смъртност на делфини. Обезлесяването 
около реката и промяната на нейното корито са станали причина както за загубата на местообита-
ния на тези бозайници, така и за промяна на цялостната екосистема.

В продължение на няколко десетилетия се водят спорове, без да бъде постигнат консенсус, 
за това как да бъде спасен китайският сладководен делфин – дали усилията за опазването му в 
природата да се съсредоточат „на място” (in situ) или екземпляри от байджи да бъдат улавяни от 
дивата природа и премествани в защитена или полу-защитена среда. От края на 80-те години на 
XX в. основната стратегия за предотвратяване на изчезването на животинския вид е насочено към 
улова на възможно най-много делфини и въвеждането им в полу-естествени природни паркове. 
През 80-те и 90–те години на миналия век китайското правителство одобрява два такива резерва-
та – Тунлин (铜陵) и Шъшоу (石首).

中国与世界文化

киТай и сВеТОВнаТа кулТура
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Байджи или Китайски речен делфин
(Lipotes vexillifer)
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Китайски алигатор
(Alligator sinensis)

Kитайска есетра
(Acipenser sinensis)

киТай и сВеТОВнаТа кулТура

中国与世界文化 Заключение

Защитата на природата в наши дни се е превърнала във важна дейност, дълг към идните поколения. Известен факт е, че 
множество групи животни са изчезвали от лицето на Земята и на тяхно място са се появявали други, по-добре приспосо-
бени към условията за живот. Милиарди години животът се е развивал само на базата на природните закони, но появата 
на Homo sapiens променя всичко. Главната причина за изчезването или рязкото намаляване на броя на редица животински 
видове е изтребването им от хората. Пряка или косвена, човешката намеса е факт: изсичане на гори; използване на площи 
за селско стопанство и строене на жилища; пресушаване на реки и блатисти местности; замърсяване на въздуха, водите 
и почвата с различни токсични отпадъчни продукти – все дейности, които в наши дни представляват голяма заплаха за 
природата. Егоистичните действия на хората лишават множество видове от техните места за обитаване и размножаване, 
което води до рязкото намаляване на броя им на различни места по света. В доклад на WWF от 2016 г. се потвърждават тре-
вожните тенденции, според които заради промените, които индустриализацията предизвиква на Земята, дивите животни 
по света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие спрямо 1970 г. Световните популации на риби, бозайници, 
земноводни и влечуги вече са намалели с 58% за период от 42 г.

И въпреки че Китай е третата най-голяма страна в света, което предполага висока степен на технологизация и урба-
низация, през последните 10 години се отделя все повече внимание на природата. Китайското правителство инвестира 
десетки милиарди юани за опазване на редките видове и на горите. Държавата стартира редица проекти, включително с 
международно участие, и предприема законодателни мерки за опазването на околната среда. Китай трябва да бъде стимул 
за другите държави не само заради бързото си развитие, но и заради усилията, които полага да защити природата и да спа-
си голям брой животински и растителни видове от изчезване.

За китайската есетра се смята, че съществува повече от 140 млн. години. В миналото този вид е обитавал Жълтата река 
(Хуанхъ) и р. Яндзъ, Перлената река (Джудзян), реките Миндзян и Циентандзян. Сега тя се среща в средната и долната част 
на р. Яндзъ и в близост до бреговете на Жълто и Източнокитайско море.

През 70-те години популацията на този вид е достигала близо 10 000 екземпляра. През 1981 г. с изграждането на язовир 
Гъджоу се изолира горната част на р. Яндзъ, което е и причина за рязкото намаляване на броя на възрастните екземпляри, 
хвърлящи хайвера си там. Още по-тревожни са данните от акустичните проучвания, проведени между 2005 и 2007 г., които 
показват намаление с 97% на популацията на възрастните индивиди за период от 37 години. С цел увеличаване на попула-
цията се предприемат мерки за нейното развъждане, като от 1987 г. до 2007 г. в р. Яндзъ са пуснати около 9 милиона млади 
риби. За съжаление, приносът им за увеличаване броя на животинския вид в дивата природа е под 10%.

Китайската есетра се числи към видовете, които живеят в морска среда, но за размножаване мигрират в реките. Мла-
дите екземпляри живеят в естуарни и крайбрежни местообитания и след като достигнат полова зрялост мигрират нагоре 
по реката. Почти зрели възрастни те пристигат в устието на р. Яндзъ през юни или юли. Докато са в реката, те не се хранят. 
Малките на китайската есетра са с дължина на опашката 7–38 см. и се срещат в устието на р. Яндзъ от средата на април до 
началото на октомври. Това, най-вероятно, са едногодишни индивиди. Млади екземпляри, тежащи няколко килограма, 
се срещат в крайбрежните води, близо до устието на р. Яндзъ, но други – с тегло от 25 до 250 кг. – са регистрирани в някои 
риболовни райони на Източнокитайско море и достигат дължина над 3 метра.

Разрушаването на местообитанията, неконтролираният риболов в миналото и строежът на язовирни стени са само част 
от причините за изчезването на този животински вид в дивата природа. Изграждането на язовир Гъджоу блокира мигра-
ционните маршрути на китайската есетра и прави невъзможно достигането на местата за размножаване в горната част на 
реката. Увеличаването на морския трафик по р. Яндзъ и замърсяването ѝ с химикали също допринасят за спада на попула-
цията. От 1983 г. насам с цел ограничаване на по-нататъшното унищожаване на вида търговският улов на китайска есетра 
е забранен. През 1988 г. Acipenser sinensis е вписана в списъка на защитените животни. От 2009 г. е със статут на „критично 
застрашен” вид. Два са природните резервати в Китай, където се предоставят подходящи условия за развитието на китай-
ската есетра и се полагат грижи за опазването на младите есетрови риби по време на размножителния им период – първият 
е в гр. Ичан (1998 г.), а вторият е разположен на устието на р. Яндзъ (2002 г.).

Китайският алигатор се среща по долното течение на р. Яндзъ в Източен Китай – южните части на провинция Анхуей 
и в някои части на съседните провинции Джъдзян и Дзянсу. Предпочита бавнотечащи сладководни реки и потоци, вклю-
чително езера и блата. Среща се в райони до 100 м. надморска височина. Алигаторите са се приспособили към суровите 
климатични условия на северните географски ширини като си изкопават сложна система от дупки около брега, близо до 
реката, където годишно прекарват в зимен сън от 6 до 7 месеца. Температурата в дупките им рядко спада под 10 градуса. 
Хранят се с раци, някои риби, водни охлюви и миди.

Пресушаването на мочурливите места и превръщането им в обработваеми земи е причина за унищожаването на место-
обитанията на китайския алигатор, чиято популация е драстично малка – по-малко от 130 индивида, живеещи на свобода 
в дивата природа. Понастоящем много малък брой от тези диви животни се срещат в Джъдзян и Дзянсу, а територията им 
е ограничена до 433 км² в резерват в провинция Анхуей. По данни на IUCN китайският алигатор е един от най-рядко сре-
щаните видове от клас влечуги и през 1996 г. е вписан в „Червената книга” като „критично застрашен”.
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印象九州

„Пътешествие от хиляда ли започва с първата крачка” –
за философията, снимките и извървяния път в Китай

Автор: Александрина Тодорова

Думите на Лаодзъ всъщност са универсален принцип 
за процесите, които се случват в нашата реалност/жи-
вот. Дори погледнато съвсем буквално, за да започнеш 
дълго пътешествие, то наистина е нужна една крачка, 
която да постави началото. В по-тесен смисъл това 
може да е просто стъпка в заобикалящото ни прос-
транство, но в по-широк, тази крачка може да приеме 
и други въплъщения: родена концепция, взето решение, 
предприет риск, материализирано доверие.

Изхождайки от тази логика, пътешествието към 
Китай наистина е много повече от 1000 ли1, но за мен 
то бе първата крачка към едно още по-продължително 
пътуване, което се случва във вътрешния свят на човек 
и резонира в кухините на неговото съзнание.

Учейки чужд език, научаваш повече за своя. Сблъск-
вайки се с културата на друг народ, научаваш повече 
за себе си. 

1Ли (里) – китайска мярка за дължина, равна на половин километър.

千里之行, 始于足下 А на фотографа наистина са му нужни приблизи-
телно хиляда снимки, за да получи няколко сполучливи 
кадъра. Това установявам от личен опит, когато пре-
глеждам своите опити да предам какво виждат очи-
те ми. Любителската фотография се превърна в мое 
хоби, защото ми дава възможността чрез заснетото да 
приближа далечни пейзажи на един поглед разстояние. 
Магията на фотографията е в това, че показва различ-
ната гледна точка на човека, който стои зад обектива.

Най-трудната стъпка на
бегача е първата, с която

излиза на пистата.

Хиляда лоши снимки водят
до една сполучлива.

ВпечаТлениЯ ОТ пОднеБеснаТа

детайли от живописния квартал на занаятите Тиендзъфан
(田子坊) 

детайли от живописния квартал на занаятите

Тиендзъфан (田子坊) 

магията се намира в детайлите, които се крият помалките и неизвестни улички

Зад традиционните китайски постройки в 

сърцето на Шанхай надничат модерни жи-

лищни сгради

пищността на старата част от Шанхай, коя-

то е и известна туристическаатракция 
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印象九州 ВпечаТлениЯ ОТ пОднеБеснаТа

Близо до Шанхай е Нанкин – градът, в който пре-
карах почти една година. Нанкин притежава чара 
на императорския период и е уникален сред тър-
говските и културни центрове в делтата на река 
Яндзъ. Културното наследство на града прониква в 
ежедневието и неговата модернизация не може да 
заличи следите от традиционната китайска кул-
тура: древните останки са редом до търговски 
центрове, модерна архитектура и мега-молове. Хо-
рата тук всеки ден преминават покрай стените, 
изградени по време на династия Мин (1368–1644), а 
уличните канални решетки датират от най-ранно-
то градско планиране в Китай.

Храмът е построен през 1034 г. по време на ди-
настия Сун, за да могат хората да отдават своя-
та почит към Конфуций. Ежедневно тук е пълно не 
само с местни жители, но и с много посетители от 
различни краища на Китай.

Мавзолеят на Сун Ятсен се намира в подножие-
то на красивата планина Дзъдзин (紫金山) в Нанкин, 
която е приютила в себе си над 200 културно-исто-
рически обекта от различни епохи.

По време на престоя си в Китай 
често ставах свидетел и на скрития 
живот в парковете. Всяка малка гра-
динка има своя чар: статуи, белязани 
от времето, птици в клетки и различ-
ни художествени детайли, които са 
характерни за всеки един парк.

А имах щастието да живея в едно от най-
красивите места в Нанкин – кампуса Суейюен 
(随园) към Нанкинския педагогически универ-
ситет (南京师范大学). Неговите кътчета бу-
дят усещания за автентичност и потапяне 
в онази китайска култура, която познаваме 
от литературните произведения и изкусната 
живопис, и предразполагат към пълноценен из-
следователски живот, особено ако човек има 
ясна цел, към която се стреми.

Но… всяко пътешествие има начало и, разбира 
се, край. Краят обаче не бива да огорчава! Напро-
тив, в някакъв смисъл краят на едно пътешест-
вие е начало на друго. Отваря нови хоризонти, раз-
крива място за израстване и развитие, простор за 
нови открития. Новото пътешествие се започва 
с натрупаната мъдрост и опит от предходното 
и в никакъв случай не трябва да бъдат сравнява-
ни едно с друго. Всяко пътешествие е уникално и 
носи различна находка за откривателската същ-
ност вътре в нас като храни инстинкта ни за 
развитие. Нужно е само човек да е благодарен и с 
усмивка да поеме по пътищата пред него. Нужна е 
една крачка! Щрак! 

мавзолеят на сун Ятсен
(中山陵)

красотата наднича от всеки ъгъл

Тайните на предците
предците, които разказват своите тайни на 

случайни минувачи пред конфуцианския храм 

(夫子庙) 

старинната атмосфера на кампуса на нанкин-
ския педагогически университет

скритият живот в нанкинските паркове
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教师沙龙 учиТелски салОн

伴随着玫瑰花香,不知不觉中我已经在索非亚孔子
学院任教四年了。四年里，我教过成人初级班、中级班、
高级班和儿童班等二十余个班级，我的教学对象也从6
岁到60岁不等。我总结了一些在保加利亚汉语语音教学
上的经验做法分享给大家。

由于汉语本身和保加利亚语有着很大差异，汉语语
音对于保加利亚学生来说，会有一定的难度。因此第一
次上课时，我会把课前复印好的声母、韵母和声调表发
给学生，让学生整体把握汉语语音，并让学生们尝试着
自己读。然后我领读，学生跟读。学生个别读，我负责纠
音。接下来我会详细的讲解哪些字母与保语字母相似，
哪些字母是保语里没有的，哪些字母虽然书写一样，但
读音不尽相同。所以找出汉保发音不同之处。学生们就
很快能抓住汉语语音和保语语音的不同，更快更有效的
掌握语音。

“少讲多练”是语音教学的重点，还要注意由易到
难。无论对于成年人还是中小学生，各种各样的活动最
能激发他们的兴趣，让他们边玩边学。所以，在语音教
学上，我除了带学生单纯的练习发音外，还将语音的练
习与活动结合起来，设计各种有利于语音教学的活动。
例如，利用卡片进行拼合练习。我主要采用两种方式，
一是拿着卡片分别说出声母和韵母，然后让学生拼读；
二是把卡片发给学生，我读音节，让学生找出相应的声
母、韵母卡片。课堂上第二种练习方式参与性较强，初
级班的学生刚开始学习汉语，兴趣浓厚，热情很高，练习
的时候，每个学生都很认真地听，尽力选出他们自己认
为正确的发音。学生在练习时容易出错，比如b听成p时
（因为保加利亚语中没有送气音不送气音之分），我会
拿出一张白纸，夸张的把b，p演示给学生；当他们把d听
成t时，我会多重复几遍，将出错的音进行对比，让学生
多听几次。语音教学上我也会引入绕口令，让学生反复
练习怎样区分相近发音。事实证明大量的活动进入语音
教学，学生的参与度很高。

在语音教学上，学生容易产生枯燥心理，使得学生
学习兴趣减弱，影响了学习效率。因此建议将语音教
学的操练融入于各种教学内容之中，随时对学生进行
语音的训练。我发现带读词语是集中全班同学注意力
最有效的方式，这个时候纪律最好，发音练习任务难
度比较低却又是必不可少的，即便是汉语学得不好、
平时不听课的学生也会跟着一起练习。所以我把语音
练习几乎贯穿到每个班级每周的课堂中。语音练习对于
极度缺乏语言输入的保加利亚学生来说，益处良多，
既是必要的也比较容易完成，放在每节课开始，还能
起到热身并且集中注意力的效果。在设计练习时，增加
辨音练习，让学生学会辨音，再学会正确发音。语音课
通常比较枯燥，所以我们需要采用一些比较有意思的

教学方式，例如，“买”和“卖”两个字声韵母都相同，
只有声调不同，“买”的意思buy，而“卖”的意思是sell，
所以“买卖”就是“business”。这样的讲解既让学生学
习到了新的词语、新的发音，同时也让学生觉得汉语很
有逻辑性、很有趣，进一步引起了他们对汉语学习的兴
趣。类似的方式还有听音拍手、做声调操、拼音找不同、
音节对对碰，让学生在欢乐、竞争的气氛中练习语音。语
音教学的内容较为单一，所以要变换不同的练习方式，
将丰富多彩的活动融入到课堂中，帮助学生不断提高语
音水平。总的来说就是要“投其所好”，用心设计练习。

语音教学是开启汉语学习的重要一环，解决语音教
学问题，关键在于教师通过各种教学形式调动学生积极
性，帮助他们集中注意力，把单纯的语音教学贯穿到汉语
教学的始终。我相信，在大家的共同努力下，保加利亚的
汉语教学会越来越好。

零距离走进汉语课堂——语音教学篇
索非亚孔子学院 刘明
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електронните версии на списанието можете да откриете в раздел „публикации”
на обновения уеб-сайт на „институт конфуций” – софия:

http://confuciusinstute.bg.

скъпи читатели, за предстоящия брой на списание „институт конфуций в софия” отправяме покана към
широк кръг от преподаватели, специалисти и любители на китайската култура и език да ни

изпратят свои научно-популярни статии и есета за следните рубрики:

списание „институт конфуций” - софия
набира статии

кулТурна панОрама (文化博览): в тази рубрика ще бъдат поместени живи и интересни мате-
риали, отразяващи съвременния културен живот на китай, както и по-значими културни феномени и 
събития.

киТайски ОБичаи (中国风尚): рубриката ще представя на читателите изследвания върху оби-
чаите и традициите на Ханската националност и  на китайските малцинства в различните историче-
ски периоди, включително и в наши дни.

дреВнОсТ и съВремие (说古论今): тук ще бъдат помествани научни или научно-популярни ста-
тии, изследващи различни културни, политически и исторически феномени и тяхното отражение в съ-
временния живот на китай, или съвременното състояние и развитие на богатото историческо наслед-
ство на страната.

ВпечаТлениЯ ОТ пОднеБеснаТа  (印象九州): в рубриката ще намират място оригинални и 
въздействащи есета от автори, които изучават китайски език, любители са на китайската култура, 
или живеят и пътуват в китай. Това могат да бъдат интересни истории за преживявания по време 
на престоя в китай, както и споделяне на лични впечатления от досега с китайския език и култура.

пъТеШесТВие иЗ киТай (畅游中国): в рубриката ще бъдат публикувани ярки и увлекателни 
пътеписи, придружени със снимков материал, както и статии за уникални туристически обекти и 
атракции в китай.

лиТераТурен къТ (文学角落): в тази рубрика ще бъдат публикувани оригинални преводи  на 
литературни произведения или есета от китайски или старокитайски език. авторите на преводите 
могат да бъдат както студенти, така и завършили китаисти или утвърдени преводачи.

препОдаВаТелски салОн (教师沙龙): тук ще бъдат помествани есета и статии на преподава-
тели по китайски език, които споделят своя опит, придобит в учителската практика или дискутират 
въпроси, свързани с методологията на преподаване, дават перспективи и идеи в областта на китаис-
тиката и др.

раЗкаЗи В карТини (图片故事): в тази рубрика ще намерят място творбите на автори с изя-
вени фотографски заложби, които чрез снимков материал ще разкажат за свои пътувания или прежи-
вявания в китай.

киТай и сВеТОВнаТа кулТура (中国与世界文化): рубриката ще представя научни изследва-
ния върху контактите между източната и Западната цивилизация през историческите периоди, вли-
янието на китайската култура върху съседните държави и региони, както и изследвания на култур-
ните взаимодействия между китай и останалите части на света в съвременен или диахронен аспект.

сВеТОВнО кулТурнО наследсТВО (世界文化遗产): тази рубрика е посветена на научни ста-
тии за обектите от списъка на световното културно и природно наследство на ЮнескО, които се 
намират на територията на китай.
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