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През 2015 година Институтът „Конфуций“ в София организира своята 
трета международна конференция „Пътят на коприната“, по време на която 
китаисти и изтоковеди от България и чужбина (Германия, Китай, Русия, Ар-
мения, Казахстан, Полша, Унгария и др.) споделиха резултатите от изследва-
нията си върху културното, социалното и икономическото развитие на Китай 
и региона. Научният форум се превърна в събитие с особена значимост както 
за българската и европейската китаистика, така и за научния обмен между 
изследователите в тази област. Рецензираният сборник съдържа 50 доклада на 
български, английски и китайски език. Тематичното разпределение е структу-
рирано в 6 ключови раздела, които представят различни аспекти от съвремен-
ното състояние на китаистиката в микроструктурен и макроструктурен план.

Първият раздел е посветен на проблемите, свързани с общата и частната 
лингвистика. Включва 8 доклада, посветени на ключови въпроси от областта 
на методиката на чуждоезиковото обучение, динамичното развитие на обуче-
нието по китайски език в България, състоянието на обучението по български 
език и култура в Китай, ключови аспекти на съвременната граматика и слово-
образуване в китайския език, проблеми на изследването на служебни думи в 
съвременния и средновековния китайски език и др.

Вторият раздел е свързан с литературното творчество, теорията и литера-
турната критика. Съдържа 5 доклада, които разглеждат тенденциите в китайс-
ката класическа поезия, проблематизират предизвикателствата на модерната 
китайска поезия и акцентират върху ключови литературни издания от 30-те 
години на ХІХ век и др. 

Третият раздел е посветен на съвременното състояние и историята на кул-
турата и изкуствата. Обхваща 12 доклада с фокус върху традиционната китай-
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ска култура, акцентирайки върху проекциите на древни и съвременни техно-
логични традиции, историята на традиционни поверия, сложните аспекти на 
китайската музика, китайския шах, китайското кино и неконвенционалните 
прояви на древни и съвременни изкуства и др.

Четвъртият раздел е насочен към проблематиката на историята и археоло-
гията. Съдържа 6 доклада, свързани с управлението на Кубилай хан, между-
народната търговска дейност през Х в., Пътя на коприната и търговията на 
книги, отношенията на Китай с Япония и Русия от края на ХІХ в. и началото 
на ХХ век и др.

Петият раздел е посветен на въпроси на философията и религията. Включ-
ва 8 доклада, разглеждащи понятийните аспекти в процеса на изграждането 
на философския апарат на мислителя Джуандзъ, противопоставянето и ин-
терпретативните проблеми в концепцията за „пространството“ и „времето“ в 
древен Китай, корелативните рефлексии върху будизма и паметта. 

Последният, шести раздел е озаглавен „Икономика и политика“, като ак-
центът е поставен върху тези изключително бързо развиващите се сфери. Об-
хваща 11 доклада с основен фокус върху развитието на Пътя на коприната в 
ХХ век, китайската политика спрямо Балканите, политическите отношения 
между Китай и Швеция, Китай и Европейския съюз, екологичните политики 
на Китай и др. 

Поместените в сборника доклади се отличават с висока стойност и задъл-
боченост на анализите и изложените факти. Налагащата се характеристика 
на изданието е подчертаният академизъм в представянето на дискутираните 
тези, което се дължи на специфичния профил на участниците, повечето от 
които са преподаватели в престижни европейски и международни универ-
ситети с дългогодишни изследвания в съответните специализирани области. 
Сборникът съдържа материали, които са полезни за включването в универ-
ситетски курсове и семинари, но биха били подходящи и за дидактизирано 
представяне на постиженията на регионалната и европейската китаистика, 
насочено към широк кръг от читатели, в съчетание с включения богат илю-
стративен материал. 
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