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Международна конференция  
« Франкофония и граници »  

Министерство на външните работи 
ул. Александър Жендов 2, зала България 

21 март 2014  - 13.30 – 18.00  
 

Организатори: 

Министерство на външните работи - Дипломатически институт 

Групата на франкофонските посланици - Френски институт в България 

АМОПА – България, Екипът е-Гражданственост на Нов български университет 
 
„Без граници“ днес е модерно и престижно: „Лекари без граници“, „Репортери без граници“, скоро ще имаме и 

„Митничари без граници“ (Debray, 2010). « Bordering, ordering, othering » (Van Houtum & Van Naerssen, 2002), изграждане 
на граници, на ред, на другост, резюмира една нова тенденция, а именно утвърждаването на нова приоритетна област в 
социалните науки: изследванията за границите като определящи за ключови въпроси като власт, суверенитет, де-/ре-
/територизация, различия. Конструктивисткият патос на тази теоретична перспектива заличава географската граматика и 
политическата стабилност на границите и те се превръщат в състезание и борба за смисъла, за значението и за властта.  

На конференцията ще се засегнат въпроси, свързани със свръхпроизводството на граници, от една страна, и със 
свръхпроизводството на представи, на значения, на въображаемости, от друга. Парадоксът на концепцията за граници е в 
това, че тя се появява едновременно със своята противоположност и се утвърждава в противовес на гигантска вълна, на 
едно истинско теоретично и политическо цунами на обез-граничаване на света – краят на установена и териториално 
закотвена власт, и появата на един глобализиран свят със собствена йерархия и структура (център и периферия), която е 
детериториализирана икономически, политически и символно. 

 
Конференцията ще премине в две части:  
Първата, Франкофония без граници, анализира приноса на Франкофонията в релативизирането и деконструирането на 

границите и създаването на мрежи и други форми, способни да ги надхвърлят, за да се споделят език, ценности, визии, 
представи. Ще се търсят новите метафори, изразяващи детериториализирания свят – течност, флуидност, потоци, мрежи, 
и нови форми, които да стимулират културната интерференция и диалог (Кръстева, 2013).  

Втората част Ре-/де-/конструиране на границите анализира две противоположни тенденции: заличаването на границите 
посредством изкуството, социалните мрежи, Интернет и все по-глобализираната икономика, от една страна, и експлозията 
на нови граници, умножаването и диверсифицирането им – биометрични, функционални, вътрешни, времеви, символни, 
от друга страна. В един все по-детериториализиран свят необходимостта от граници може само да нараства, поради 
свойството им да предлагат рамки на идентичностите, да дефинират другостта, да диктуват интерпретациите. Анализите 
се базират на теоретичните и арт търсения на интелектуалци и творци, които се стремят да пресътворят пространството 
чрез своите концепти, образи и въображение и да ре-/де-конструират границите (Rouet et Soulage, 2013).  

Конференцията е продължение на двете предходни: Франкофония и демокрация, организирана в Народното събрание 
на Р България на 20 март 2012 г. и Франкофония и дигитална гражданственост, организирана на 16 октомври 2013 г. в 
Министерството на външните работи на Р България по случай 20-та годишнина от присъединяването на България като 
пълноправен член към Международната организация на Франкофонията.  
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Програма 
 

13.00 - 13.30 ч. Регистрация 
13.30 -14.00 ч. Откриване 

 

Кристиан Вигенин, Министър на Външните работи на Република България 
Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Франция в България и Председател на Групата на 
франкофонските посланици 
Рени Йотова, представител на Международната организация на Франкофонията 
Мария Габриел, член на Европейския парламент 
Илияна Йотова, член на Европейския парламент  
Метин Казак, член на Европейския парламент 

 
Първа част: Франкофония без граници 

Модератор: Аделина Томова, Дипломатически институт 
Дискутант : Антоний Тодоров, Нов български университет 

 

Георги Димитров, Министерство на външните работи, Франкофония и междукултурен диалог 
Латифа Ахарбаш, Посланик на Кралство Мароко в България, Новите граници на понятието „без 
граници“  

Манал Йехия ел-Шиннауи, посланик на Арабска република Египет, Франкофония и развитие 
Стоян Атанасов, Софийски университет, Франкофонският дух на границите  
Тиери Кохойт, Нов български университет, IFAG, Световната езикова система 
Георги Жечев, Софийски университет, Вътрешни граници между франкофонските езикови общности 
Жоана Новики, Университет Сержи-Понтоаз, Интелектуалците от Изток и другата Франкофония  
Мила Маева, Институт за етнология и фолклористика, Франкофония и българската миграция във 
Франция  
Вера Китова, Световна асоциация на лекарите-писатели, Франкофония без граници: през погледа на 

лекаря-писател  
 

Кафе-пауза 15.45-16.00 ч. 
 

Втора част : Ре-/де-/конструиране на границите  

Модератор: Симеон Ангелов, бивш посланик, АМОПА 
Дискутант : Анна Кръстева, Нов български университет, АМОПА 

 

Франсоа Сулаж, Ретина.Ентернасионал, Университет Париж 8, Геополитически граници/артистични 
граници / лингвистични граници  

Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи, Бежанска криза и управление на 
границите 

Снежана Йовева, Национален дарителски фонд „13 века България“, Култура без граници  
Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието, Образование без граници  
Илдико Отова, Екип Е-гражданственост на НБУ, Граждани без граници 
Ирена Бокова, Нов български университет, Водата като трансграничен мост  
Мирослава Борисова, Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, Транспортът като мост между Франция и България  
Цветана Герджикова, консултант по управление на европейски проекти, Трансгранично 

сътрудничество: добри франкофонски и балкански практики 
Радосвета Кръстанова, Нов български университет, Индивидът (без) граници или парадокси на 

антропологичната революция  
 

Заключение 
Анна Кръстева, Нов български университет, АМОПА 

Динамични граници: политическо втвърдяване и символно втечняване 


