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Изучаването на испански език винаги е будело голям интерес сред българското население. Предвид 
значителната българска общност в Испания голяма част от населението на България е свързано с 
испанския език и култура. Освен това обучението по испански е от голям културен интерес и безспорно 
предоставя много възможности за професионално развитие. В резултат на това броят на учениците по 
испански език се увеличава въпреки отчетеното намаляване на общия брой учащи. Броят на учениците 
по други чужди езици, като френски, немски и руски, е намалял през последните пет години.

Идеята на този доклад е да се анализира изучаването на испански език в България, 
проследявайки развитието на процеса през последните години. Във втората част на доклада се 
представят разнообразните дейности, които се осъществяват от Министерството на образованието и 
професионалното обучение на Испания в сътрудничество с българските институции, и са ориентирани 
към популяризиране на испанския език и оказване на съдействие на всеки, който има желание да се 
заеме с изучаването му или вече е започнал обучението си иска да се усъвършенства.

Министерството на образованието и професионалното обучение на Испания е представено в 
България от отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България. Отдел „Образование“ 
се намира в София и предоставя подкрепа и съдействие на всеки, който проявява интерес към 
изучаването на испански език или желае да продължи образованието си в Испания.

Към отдела има библиотека, която разполага с близо 7000 заглавия и предлага на читателите си 
художествена литература, учебни материали, списания, детски приказки, енциклопедии, адаптирана 
литература, филми и музикални дискове.

Въведение
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Основната програма, която се осъществява в България, е Програмата за Испански езикови 
гимназии и паралелки по Споразумението, подписано между Министерството на образованието 
и науката на България (МОН) и Министерство на образованието и професионалното обучение на 
Испания (MEFP). Испанските езикови паралелки са част от профилирани гимназии, в които се предлага 
изучаване на испански като първи чужд език. Към настоящия момент се помещават в четиринадесет 
гимназии в България, разпределени по цялата територия на страната, като във всяка една от тях има 
учители от Испания.

Испанският като чужд език в България

Пътувайки из различните кътчета на България, не е трудно да срещнеш хора, които по някакъв 
начин са свързани с Испания. Испания е една от основните дестинации за пътувания и емиграция 
на българите и много от хората имат приятели или роднини в страната. Повече от 123 000 български 
граждани пребивават официално в Испания, което е около 1,7% от българското население. Това е и 
една от причините испанският език и култура да се радват на голямо общо признание.

Изучаването на испански език в България започва през миналия век и е стимулирано от 
културните и търговски връзки, които България поддържа с Куба през втората половина на XX век. 
След падането на Берлинската стена се подписват и първите споразумения за откриване на испански 
езикови паралелки, съвместно с Министерството на образованието на Испания.

Оттогава до наши дни интересът към изучаването на испански език постоянно се увеличава. 
Ако анализираме броя ученици, които изучават испански език през последните пет години (както 
в общообразователните училища от 1-ви до 12-ти клас, така и в професионалните гимназии), 
наблюдаваме увеличение на броя им, особено като се има предвид, че общият брой на населението в 
училищна възраст постоянно намалява в резултат на ниската раждаемост и емиграцията.

Графика 1
Източник: Разработка с използвани данни от „Образованието в България“ на НСИ 2019 г.

През последните пет учебни години населението на България в училищна възраст е намаляло 
с повече от 23 000 ученици в общото образование и почти с 5 000 ученици в професионалното 
образование, което предполага намаляване с 3,8% в първия случай и с 3,4% във втория. Въпреки това 
броят на учениците, които избират да учат испански език, нараства с всяка година и е единственият 
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чужд език, при който се наблюдава увеличение на общия брой записали се ученици през последните 
пет години – в този период се отчита увеличение от 8,71%.

Предвид данните за намаляване на населението в училищна възраст, фактът, че интересът 
към обучението по испански се увеличава, може да се приеме за успех. Тенденцията е да продължи 
да се увеличава, въпреки че ще се наложи да се преодолее затруднението, породено от липсата на 
достатъчно учители по испански език.

В анализа на изменението на броя учащи по образователни етапи трябва да се има предвид 
ефектът от реформата на образователната система, въведена през 2016 г. в Закона за предучилищното 
и училищното образование, поради който от учебната 2017/2018 година се променя логиката на 
статистическата информация.

Предучилищно образование

Изучаването на испански език в този образователен етап е по-малко разпространено. В София през 
учебната 2019/2020 година отвори врати частно испанско училище, което към момента предлага само 
предучилищно образование, но се предвижда всяка година да се добавят класове, докато стигнат до 
12-ти клас.

Общо образование

Начално образование

В началното образование изучават испански език 916 ученици или около 5% от общия брой ученици, 
изучаващи испански език.

Прогимназиално образование

Общо 3957 ученици изучават испански език, което представлява 21,63% от учениците по испански 
език.

Средно образование

В този етап се съсредоточава най-големият брой ученици по испански език – 13 419 или 73,36% от 
общия брой ученици, изучаващи испански език.

Увеличава се значимостта на испанския език и в сравнение с другите езици – учениците по 
испански език са 5,75% от общия брой ученици, изучаващи чужди езици.

Обучението по испански език има най-голям отзвук в средното образование посредством 
Испанските езикови гимназии и паралелки. Тези училища са търсени и престижни и броят на 
учениците, желаещи да се обучават в тях, надвишава много броя на местата, с които разполагат 
гимназиите. Например за учебната 2019/2020 година учениците, желаещи да учат в 164 ГПИЕ “Мигел 
де Сервантес” са били 3 500 при 136 налични места.

От 29-те езикови гимназии, предлагащи изучаване на испански език в България, 14 са 
част от програмата за Испанските езикови гимназии и паралелки на Испанското Министерство на 
образованието и професионалното обучение.
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Броят на учениците, изучаващи испански език в общото образование, е 18 292. От тях 5 465 
или близо една трета от общия брой ученици, се обучават в някоя от Испанските езикови гимназии 
и паралелки, включени в Споразумението с Министерството на образованието и професионалното 
обучение на Испания.

Професионално образование

През последните пет години се наблюдава увеличение с 46% на изучаващите испански език. Трябва да 
се отбележи, че испанският и английският са единствените езици, които бележат увеличение през 
този период, въпреки че при английския език през някои години се отчита и спад.

През учебната 2018/2019 година изучаващите испански език са 2 244 или 1,6 % от общия брой 
ученици по чужд език.

В графиката за промяна на броя ученици по испански език се наблюдава устойчиво увеличение 
във всички образователни етапи, но е най-забележимо в средното образование и в професионалното 
обучение.

Разпределение на учениците по испански език по образователни етапи

Графика 2
Източник: Разработка с използвани данни от „Образованието в България“ на НСИ 2019 г.

Забележка: За учебната 2018/2019 година данните са спрямо влязлата в сила образователна реформа – съответно I –VII клас за първата 
колона и VIII – XII клас за втората.

73,3% от учениците по испански език от общото образование са от средното образование – от 
8-ми до 12-ти клас.

Висше образование

Няма изчерпателни данни за броя студенти, изучаващи чужди езици във висшето образование. В два 
университета в София се предлага специалността Испанска филология. Във всеки един от тях се 
приемат близо 40 студенти годишно. Великотърновският университет също предлага специализация 
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по испански език в бакалавърската програма по Приложна лингвистика, където годишно приемат 
около 15 студенти. Във Варна и в Пловдив два университета предлагат изучаването на испански като 
чужд език, а в Университета по Национално и световно стопанство в София се предлагат и лекции по 
Туризъм и Икономика на испански език.

Учители по испански език

Няма точни данни за броя на учителите по испански език, защото в много случаи става въпрос за 
учители по други предмети с правоспособност да преподават испански език. Според информация от 
МОН и от българските училища, като цяло има недостиг на учители по испански език - обстоятелство, 
което в много случаи ограничава или прекъсва тенденцията за увеличаване броя на учащите.

С цел да се намали този недостиг на кадри, през последните години се провежда програма 
„Еуропроф“. Тази програма се състои в обучение по испански език на специалисти по други 
дисциплини, като обучаемите са разделени на две групи – учители по други чужди езици, които 
получават квалификация да преподават испански като чужд език, и учители по други предмети, 
които получават квалификация да водят предмета си на испански език. Обучението се осъществява 
посредством Институт Сервантес - София. От започването на програмата през 2012 г. са обучени 
повече от 90 учители. През 2020 г. започна програмата „Еуропроф III”.

Други институции

Изучаването на испански език в рамките на официалната образователна система е много значимо, но 
трябва да се отбележи и голямото предлагане на обучение по испански език в многобройните частни 
езикови школи.

Важна и открояваща се институция е Институт Сервантес - София, основан през 2006 
г. Институтът предлага курсове по испански език и отговаря за организацията на изпитите за 
придобиване на международно признатите дипломи по испански като чужд език - DELE. Някои от 
езиковите гимназии, участващи в Международното споразумение, са и изпитни центрове.

Данните, предоставени от Институт Сервантес за учебната 2018/19 година, са следните:

Ученици
Преподавате-

ли на постоян-
на длъжност

Хонорувани 
преподава-

тели
Курсове Записвания 

за курсове
Кандидати 

за DELE
Кандидати 
за CCSE*

Изпитни 
центрове 

DELE

977 4 15 195 1459 338 4 9

Източник: Интитут Сервантес - София
* Изпит по Конституционни и социо-културни знания за Испания

В допълнение към курсовете по испански език Институт Сервантес - София организира и 
сътрудничи за голяма част от културните събития, свързани с Испания и испаноезичния свят: концерти, 
изложби, беседи, кино прожекции и други.
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Външна образователната дейност на 
Испания
(Acción Educativa Exterior)
Министерството на Образованието и Професионалното обучение на Испания е представено в България 
от отдел „Образование“ към посолството на Испания в София. Отделът се ръководи от Съветника 
по образователните въпроси. В структурата на отдела влизат също: Главен секретар, Експерт по 
образователните въпроси, Звено по образованието в Унгария и Звено по образованието в Румъния и 
Молдова.

Отдел „Образование“ популяризира и разпространява испанския език и култура, ръководи 
образователните програми, които се развиват на териториите, за които отговаря, и поощрява 
международното сътрудничество. Географското му влияние обхваща: България, Молдова, Унгария, 
Румъния, Сърбия и Турция.

Програма за испански езикови гимназии и паралелки

Основната програма, която се ръководи от отдел „Образование“, е Програмата за испанските 
езикови гимназии и паралелки, спомената в предходния раздел. Програмата стартира през учебната 
1993/94 година с 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ – гимназията с най-много ученици по испански 
език в страната. Днес програмата се провежда в рамките на Споразумението за сътрудничество между 
Испания и България. Програмата се развива през годините, като за учебната 2019/20 година обхватът 
ѝ достига 14 училища. 

Подписаното споразумение предвижда прилагането на разнообразни мерки с цел подобряване 
условията за езиково обучение във включените учебни заведения, като едно от основните условия е 
осигуряването на един или двама учители от испански произход за всяка гимназия.

Испанското Министерство на образованието и професионалното обучение сътрудничи в 
процеса на подбор на испански учители и предоставя на всеки от тях допълнителна месечна финансова 
подкрепа, както и годишна финансова подкрепа за транспортни разходи. Българското Министерство 
на образованието и науката назначава испанските учители при същите условия като българските 
учители, като допълнително им предоставя жилище, достъп до здравни услуги и социални осигуровки. 
През учебната 2019/20 година в България има 16 испански учители, назначени по Споразумението. 

Данните във връзка с броя ученици, учители и учебни заведения за учебната 2019/20 година 
са следните:
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ИСПАНСКИ ЕЗИКОВИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ,
ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 2001г.

2019/20 учебна година

УЧИЛИЩЕ

БРОЙ УЧЕНИ-
ЦИ В ИСПАН-
СКАТА СЕК-

ЦИЯ*

УЧЕНИЦИ, 
ИЗУЧАВАЩИ 
ИСПАНСКИ 
КАТО ЧУЖД 

ЕЗИК

ОБЩ БРОЙ 
УЧЕНИЦИ

ИСПАНСКИ 
УЧИТЕЛИ

164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, 
София 773 0 773 1

157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, София 539 0 539 2

22 СЕУ „Георги С. Раковски“, 
София 403 509 912 1

30 СУ „Братя Миладинови”, 
София 152 75 227 1

СЕУ “Св. П. Хилендарски”, 
Дупница 97 353 450 1

СУ „Максим Горки“, Стара 
Загора 187 84 271 2

ПГРЕ “Г. С. Раковски”, Бургас 390 22 412 1

ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив 265 0 265 1

IV ЕГ „Фр. Ж. Кюри“, Варна 487 94 581 2

СУЕЕ „Св.Константин-Кирил 
Философ”, Русе 129 230 359 1

ГПЧЕ Плевен 127 0 127 0

ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, 
Велико Търново 123 122 245 1

ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, 
Хасково 123 106 229 1

ПЕГ “Д-р Иван Богоров”, Дими-
тровград 0 75 75 1

Общ брой 3.795 1.670 5.465 16

Източник: Разработка с данни, предоставени от учебните заведения в годишния отчетен доклад: „Документ за педагогическа организация“
* Испанска езикова гимназия или паралелка

Учениците, включени в категорията „Брой ученици в испанската секция“ са тези, които 
изучават испански като първи чужд език и в случая с 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 157 ГИЧЕ 
„Сесар Вайехо“ в София това са всички ученици. В категорията „Ученици, изучаващи испански като 
чужд език“ са включени тези, които се обучават в съответното учебно заведение, но са записани в 
езикова паралелка с друг първи чужд език и учат испански като втори чужд език.

Изменението на броя на ученици, учители и испански езикови гимназии и паралелки може да 
се види в таблицата по-долу.
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Учебна година 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Ученици 4.223 4.593 4.652 5.304 5.465

Испански учители 15 12 16 17 16

Испански езикови 
секции 11 12 12 14 14

Източник: Разработка с данни от Министерството на образованието и професионалното обучение на Испания

Наблюдава се голямо нарастване през последните пет учебни години. Трябва да се има предвид 
и фактът, че през същия период броят на учениците в българската образователна система като цяло 
намалява и че обучението по испански език е затруднено поради липсата на специализирани учители 
по този предмет. Тези фактори могат да попречат на създаването на нови испански езикови паралелки 
в рамките на Споразумението с Министерството на образованието и професионалното обучение на 
Испания.

Почти една трета от всички ученици по испански език от общото образование са от 
испанските езикови гимназии и паралелки, част от споразумението с Министерството на 

образованието и професионалното обучение на Испания.

Програма за чуждестранни помощник-учители в Испания 

Друга програма на Министерството на образованието и професионалното обучение на Испания, 
в която участва отдел „Образование“, е Програмата за чуждестранни помощник-учители в Испания. 
Тази програма беше въведена през 2016 г. и от създаването ѝ до днес в нея се включват средно по 20 
български граждани годишно. През учебната 2019/20 година участваха общо 16 български помощник-
учители по английски език, разпределени в различни автономни области на Испания.

Консултации по образователни въпроси

Експертът по образователните въпроси отговаря на запитвания във връзка със стипендии, признаване 
на дипломи, изисквания и процедури за продължаване на образованието в Испания и се предлага 
широк спектър от консултации. Запитванията постъпват както от България, така и от всички държави 
от географското влияние на отдела, а също и от други държави, зависещи от Испанското посолство 
в Турция, като Грузия и Азербайджан. Сътрудничи се с учителите по испански като цяло и се 
координират дейностите, осъществявани от отдел „Образование“. Една от функциите на Експерта по 
образователните въпроси е свързана с обученията на учителите.

Във връзка с обучението на учителите отдел „Образование“ изработва годишен план за 
обучение, съобразен с изискванията и критериите на Испанския национален институт за образователни 
и обучителни технологии. Основните форми на обучение са: семинари, конгреси, работилници и 
работни групи, които са насочени както към испанските, така и към българските учители по испански 
език. Провежда се ежегодна Среща на учителите по испански език в България в сътрудничество с 
Институт Сервантес - София и СУ „Св. Климент Охридски“.

През последните две учебни години се проведе Конгрес за изучаването на испански като чужд 
език в Истанбул, организиран съвместно с отдел „Образование“, Институт Сервантес - Истанбул и 
„Босфорския университет“ в Истанбул.



114

СВЕТЪТ ИЗУЧАВА ИСПАHCКИ ЕЗИК 
БЪЛГАРИЯ

2020

Всяка година българските учители по испански език получават възможност да кандидатстват 
за стипендии, както за онлайн курсове, така и за летни образователни курсове в Испания - основно в 
Университета в Саламанка и в Международния университет „Менендес Пелайо“ в Сантандер.

Библиотека на отдел „Образование“ 

Библиотеката се намира в отдел „Образование“ и предлага на своите близо хиляда регистрирани 
читатели повече от седем хиляди заглавия. Отделът предоставя материали, информация и 
консултация на училищата с изучаване на испански език и като цяло на всички заинтересовани лица. 
Осъществява се сътрудничество с училища, които проявяват интерес към испаноезичната култура, без 
значение дали са част от мрежата на Испанските езикови гимназии и паралелки по Международното 
споразумение или не, както и с университети и други институции.

Публикации

Сред публикациите на отдел „Образование“ се откроява издаваният до 2019 г. информационен 
бюлетин за Испанските езикови гимназии и паралелки “Espiral”, свързан дейностите, осъществявани 
на всички територии, за които отговаря отделът. През 2020 г. “Espiral” започва да се издава като 
списание. Променен е фокусът на изданието и стремежът е постигане на по-академичен характер и 
включване на научни статии, дидактически материали и учебни единици, интервюта, информация 
за университети и други подобни теми, които отразяват образователната дейност в региона, 
свързана с Испания. Други видове публикации на отдел „Образование“ са: плакати, информационни 
брошури, наръчници с насоки и други материали, свързани с предоставянето на информация и с 
популяризирането и разпространяването на испанския език и култура.

Информацията за дейностите, осъществявани от отдел „Образование“, се разпространява чрез 
социалната мрежа Facebook, в която профилът на отдела има 1 404 последователи и публикациите му 
имат голям обхват и отзвук в испаноезичната общност. Информация за новости, дейности, публикации, 
обучение, учебни заведения и признаване на дипломи е достъпна на интернет страницата на отдел 
„Образование“.

Корица на списание “Espiral”

Дейности и инициативи

Младежки форум за световно наследство

През 2019 г. български ученици, придружени от своите преподаватели, се насладиха на едноседмичен 
престой в Испания заедно с участниците от други държави. През тази седмица участваха в различни 
културни дейности, свързани с испанското културно наследство.

http://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/bg_BG/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/bg_BG/portada.html
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Програма за „Възстановяване на изоставени селища с образователна цел“

През 2019 г. на осем български ученици бяха отпуснати стипендии за участие в програмата 
„Възстановяване на изоставени селища с образователна цел“.

Образователни изложения

Отдел „Образование“ присъства в образователни изложения с цел да запознае посетителите им с 
дейностите и услугите, които извършва и по-конкретно, свързаните с признаване на дипломи, със 
стипендии и с продължаване на образованието в Испания. Поради пандемията от коронавирус 
COVID-19 през 2020 г. се отмени едно от най-значимите образователни изложения в България – 
„Образование без граници“ и съответно отпадна и участието на отдел „Образование“ в него.

Дейности по популяризиране и разпространение на испанския език

Отдел „Образование“ се свързва с писатели, учители и други експерти, свързани с испанския език и 
култура и с преподаването им, с цел да организира дейности по популяризиране и разпространяване 
на испанския език в региона. В основата на тези дейности стои приближаването на експертите до 
класната стая в испанските езикови гимназии и паралелки, за да могат учениците и учителите да се 
запознаят от първа ръка с новостите в обучението, като всеки експерт поставя акцент върху различни 
аспекти на обучението. Гостите участват в семинари, беседи или работни групи в различните испански 
езикови гимназии и паралелки, което позволява поддържането на директен и близък контакт с 
учениците. Чрез тези дейности учениците упражняват знанията си по испански си език и се запознават 
с различните аспекти на испанската култура. Също така се осъществява постоянно сътрудничество и 
се организират общи дейности в областта на културата и образованието с Испанското посолство и с 
Институт Сервантес - София.

Някои от дейностите, развивани през последните години са:

Национален фестивал за училищен театър на испански език

Сред дейностите се откроява Националният фестивал за училищен театър на испански език. 
През двата фестивални дни училища от цяла България представят творби на испански език, които 
са подготвяли в предходните месеци. През 2020 г. се провежда неговото 21-во издание. Поставен е 
рекорд за участие с двадесет училища, както от испанските езикови гимназии и паралелки, така и от 
други училища с изучаване на испански като втори чужд език. Медийното отразяване на събитието 
е много важно, предвид любовта на българската публика към това изкуство. Няколко местни медии, 
както и радиостанция Radio 5 на Испанското национално радио, отразиха събитието. През 2020 г. 
трябваше в България да се проведе и Международният фестивал за училищен театър, чието последно 
издание беше през 2016 г. На фестивала щяха да присъстват победителите в Националните фестивали 
за училищен театър на европейските държави по Програмата за испански езикови гимназии и 
паралелки, но и това събитие беше отменено поради пандемията от коронавирус COVID-19.
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Плакатът победител в Конкурса за плакати за XXI Национален 
фестивал за училищен театър на испански език

Практически театрален семинар 

Практически семинари и работилници по Испански театър и театрална техника 

Тези семинари са насочени както към преподавателите в испанките езикови секции, така и към другите 
учители по испански език, които използват в преподавателската си работа театъра като техника за 
обучение. Имат основно практическа насоченост и целят да подпомогнат театралната подготовка на 
учителите, подчертавайки значимостта на речта, мимиките и жестовете. През 2018 г. и 2019 г. се 
проведоха следните практически семинари:

–  „Актьорът и думите на сцената“ - Сесар Олива Бернал (2018 г)
–  „Чудесната творба експрес“ - Нурия Алварес (2018 г.)
–  „Инструменти за сценично творчество – театрална работилница за учителите по испански като 

чужд език“ - Белен де Сантяго (2019 г.)

Дни на испанската култура, изкуство и цивилизация

Тези дейности се състоят в представянето на различни художествени и музикални творби на испански 
автори, както класически, така и съвременни. Провеждат се в няколко испански езикови гимназии и 
паралелки и в една професионална гимназия по изкуствата.

–  “A flor de piel” - аудио-визуален концерт и беседа с Давид Ката и Хуан Кабалар (2018 г.)
–  Арт ателие “Менините” на Веласкес - съвместно с фондация „Изиарт“ (2018 г.)

Дни на испанската кухня

С идеята да се популяризира испанската кухня и култура сред хората, проявяващи интерес към 
ученето на испански език, се организираха разнообразни кулинарни работилници и дегустации на 
традиционни испански ястия в кулинарна академия HRC - София, чиито ученици се подготвят за 
професионални готвачи и развиват международна кариера. 
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–  Кулинарна работилница и демонстрации на испанска кухня с Дамян Рей Сернадас (2018 г.)

Разкажи ми приказка - разказването като начин на предаване на испанския език и 
култура

Този цикъл се основава на употребата на разказването като начин да се предаде испанският език 
и култура. В тези дейности водещите съчетават думите с мимиката, която използват, за да е по-
лесно за зрителите с по-ниско ниво на владеене на езика (в случая учениците от испанските езикови 
гимназии и паралелки) да разберат разказа и въвеждат популярни елементи от испанската култура и 
хумористично съдържание, които привличат интереса на учениците.

–  „Разкажи ми приказка“ с Рубен Мартинес Санатана (2019 г.)
–  „Разкажи ми приказка“ и „Работилница за дублаж“ с Анселмо Ерено (2019 г.)

Практически семинари и творчески работилници за популяризиране на испанската 
литература в часовете по испански език

Тези семинари се предлагат като занимания за подпомагане уроците по испански език и литература 
в испанските езикови гимназии и паралелки. Всеки семинар има по няколко издания в различни 
гимназии и се състои от част с представяне от страна на поканения автор или учител, последванa от 
беседа, в която участват и учениците по испански език. Дейностите се осъществяват в сътрудничество 
с Испанското посолство и Институт Сервантес – София и затова в повечето случаи се допълват и 
от други съпътстващи дейности, като например лекции, проведени в катедрата по Испанистика 
и португалистика на СУ „Климент Охридски“ или пък дейности, насочени съм общата публика - 
интервюта с авторите в медиите и участия в кино фестивали. Практическите семинари, проведени 
през последните години са:

–  „Разходка из испанската литература“ – Алберто Сасидо Ромеро (2018 г.) 
–  „Насоки за създаването на последователен текст“ – Хуан Лоренсо (2018 г.)
–  „Балканският чадър“ – Енрике Криадо Навамуел (2019 г.)
–  „Литературна работилница“ – Лоренсо Силва (2019 г.)
–  „Литературна работилница“ – Начо Каретеро (2019 г.)
–  „От молива до готовото произведение. Творчески процес.“ – Аксиер Узкудун Гонсалес (2019 г.) 
–  Творческа работилница с илюстратора Аксиер Узкудун 

Конкурси

Отдел „Образование“ организира конкурси, насочени към учениците по испански език, с цел да 
допълни динамиката на уроците в училище с други дейности от по-общ характер. С тези конкурси се 
насърчава участието на учениците в дейности, подпомагащи затвърждаването и усъвършенстването 
на придобитите в час знания по един по-забавен и креативен начин, като същевременно се допринася 
и за доближаването им до испанската култура.

Сред проведените през последните две години конкурси са: конкурс за превод, конкурс за 
късометражен филм, конкурс за кратък разказ, конкурс за поезия, конкурс за фотография и конкурс 
за комикс. Конкурсът за превод, организиран от отдел „Образование“ в сътрудничество със Съюза 
на преводачите в България и издателство „Колибри“, цели да подкрепи и разпространи творбите 
на съвременни испански автори и да допринесе за засилването на културните връзки между двете 
държави.
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Други испански организации в България 

Освен отдел „Образование“ има и други испански организации, които присъстват в България и 
подпомагат работата по преподаване и разпространяване на испанския език, и с които се провежда 
близко сътрудничество и се планират съвместно образователни и популяризиращи испанския език 
дейности. Две от тях са Институт Сервантес – в София от 2006 г. и Испанската агенция за международно 
сътрудничество за развитие (AECID), която поддържа една лекторска позиция в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Отдел „Образование“ има постоянно сътрудничество и с други български университети 
с катедра по Испанистика.

Сърбия 

Министърът на образованието, науката и технологическото развитие на Сърбия г-н Младен Шарчевич 
посети Испания през месец юли 2019 г. с цел запознаване с испанската образователна система и 
задълбочаване на образователните връзки между двете държави. По време на срещите през юли 
сръбската делегация се запозна с програмата за Испанските езикови гимназии и паралелки и от страна 
на испанското Министерство му беше предложена възможността Сърбия да бъде включена в нея.

През месец септември 2019 г. бяха възобновени разговорите по темата от страна на отдел 
„Образование“ посредством Посолството на Испания в Белград и в резултат беше осъществена среща 
с държавния секретар на Сърбия – г-жа Ана Лангович Милиевич през месец ноември. 

Оттогава се поддържа постоянен контакт между двете страни. Обмениха се чернови на 
бъдещото Споразумение за Испански езикови гимназии и паралелки и сръбската страна има 
предложение за гимназия в Белград, където да бъде открита първата испанска езикова паралелка по 
Споразумението.

Първоначалното планиране предвиждаше започване на новата испанска паралелка през 
учебната 2020/21 година. Сърбия изяви интерес и към бъдещото въвеждане на испански език в 
професионалното обучение по Туризъм и Хотелиерство и в обучението по изкуствата. Появата на 
пандемията от коронавирус COVID-19 през 2020 г. парализира всички тези дейности. Въпреки 
това Посолството на Испания в Сърбия и отдел „Образование“ подновиха разговорите с държавния 
секретар през есента на 2020-та година.

Турция 

През учебната 2019/20 година се осъществиха няколко контакта между отдел „Образование“ и 
турските образователни органи и различни турски институции. Обучението по испански език е 
много разпространено сред частните образователни центрове и според данните, предоставени от 
Испанското посолство в Анкара, заема първо място в повечето от тези центрове, в които работният 
език е английският. 

Също така в университетите, в които обучението се провежда на английски език, има хиляди 
студенти, изучаващи испански като чужд език.

Осъществи се контакт с идеята да се предложи за обсъждане откриването на Испански езикови 
паралелки в училището на Университетската фондация, което е интегриран образователен център 
към Университета на Анкара. Също така се работи и по възстановяването на взаимоотношенията на 
всички нива с турските органи и институции.




