
      
 

Международна конференция  

КУЛТУРА, ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ 

Франкофонски практики 

 

20 март 2015 г., 9 - 13.30 

 

Народно събрание, Зала Изток,  

По случай Международния ден на Франкофонията 

 

Организиран от 

Народното събрание на Република България 

           в партньорство с 

Министерството на външните работи 

Групата на франкофонските посланици в София 

Френския институт в България 

Българската секция на Асоциацията на носителите 

на френския Орден на Академичните палми (АМОПА) 

Българската секция на Съюза на франкофонската преса 

 

 

Култура, иновации, развитие –  пресичайки, се, интерферирайки, те създават и 

подхранват творческите индустрии. Последните се утвърждават като динамичен 

сектор, отбелязващ непрестанен прогрес: 14 милиона от жителите на ЕС са вече заети в 

него и създават 4,4% от европейския брутен продукт. Иновацията е в сърцевината на 

тази динамика и се проявява в множество измерения: нарастващото значение на 

културата като ресурс за развитие и фактор за благоденствието на гражданите; 

взаимното обогатяване  при взаимодействието култура – предприемачество – 

стартиращи фирми; появата на нов тип икономически и културни актьори и иновиращи 

граждани. 

Конференцията си поставя за цел да анализира проблематиката на културата, 

иновациите и развитието в четири перспективи: 

 Участието на иновативни актьори, развитието на културните 

индустрии и новите граждански практики съдействат за 

трансформирането на градовете с двойната цел да ги позиционират 

като креативни градове, като в същото време се търсят форми как да 

живеем добре заедно в градска среда; 

 Ролята на културното интегриране на младежта в светлината на 

Стратегията за младежта 2015-2022, приета в Дакар на ХV Среща на 

върха на Франкофонията; 

 Добрите практики и политиките на франкофонските градове за 

поставяне на културата и иновациите в служба на развитието, 

способни да вдъхновяват нови инициативи и дейности в различните 

икономически и културни контексти; 

 Иновационните политики на българските градове, и по-специално 

на тези, които се стремят към званието културна столица на Европа, и 

тяхната устойчивост след съревнованието.  
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9.00 – 9.30 

Регистрация на участниците 

 

9.30 – 11.15 

Председател: г-жа Корнелия МАРИНОВА, зам.-председател на Комисията по 

образование и наука към НС, заместник-ръководител на Постоянната делегация на НС 

в Парламентарната асамблея на Франкофонията 

Дискутант: Анна КРЪСТЕВА, доктор хонорис кауза, президент на Амопа-България, 

Нов български университет 

 

Встъпително слово 

Н.Пр. Цецка ЦАЧЕВА, Председател на Народното събрание 

         Приветствия 

Катя ТОДОРОВА, зам.-министър на външните работи на Република България 

Георги КЮЧУКОВ, ръководител на Постоянната делегация на НС в Парламентарната 

асамблея на Франкофонията 

Шантал МОРЕНО, директор на Бюрото на Международната организация на 

Франкофонията за Централна и Източна Европа със седалище в Букурещ 

Н.Пр. Ксавие ЛАПЕР дьо КАБАН, Посланик на Френската република и Председател 

на Групата на франкофонските посланици в София. 

Йорданка ФАНДЪКОВА, Кмет на София 

Иван ТОТЕВ, кмет на Пловдив 

 

Креативните индустрии за динамично развитие 

 

Софи ГЕНБО, професор в Университета в Бордо 

Международното сътрудничество: ускорител на локалното развитие на 

културните и креативни индустрии 

Н.Пр. Г-жа Латифа АКАРБАШ, посланик на Кралство Мароко в София 

 Култура и интеркултурност в града. Новите прeдизвикателства 

Петя КОЛЕВА, Интеркултура консулт 

Културните и творческите индустрии в Европа като мотор на социалната 

иновация и на икономическата конкурентноспособност 

 

11.15 – 11.30 Кафе пауза 

 

11.30 – 13.30 

Председател: Борис СТАНИМИРОВ, зам.-председател на Комисията по външна 

политика на НС 

Дискутант: Цветелина ЙОСИФОВА, Център за култура и дебат Червената къща и 

НБУ 

 

Творческите градове – политики, практики и актьори на иновацията 

 

Тодор ЧОБАНОВ, зам.-кмет по културата и образованието на Столична община 

 София - иновативна културна политика 

Стефан СТОЯНОВ, зам.-кмет на Пловдив по културата и образованието 

 Пловдив - иновативни политики за европейска столица на културата 

Веселина САРИЕВА, Фондация „Open Arts” 

Граждански актьори и практики за нови интегрирани културни инициативи 

Стоян НИКОЛОВ,  Zona Cultura 

 Творчески хъб - от индустриален към културно-творчески квартал 
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Владия МИХАЙЛОВА, Галерия Васка Емануилова - филиал на Софийска градска 

художествена галерия 

 Млада култура: художници, институции, знание 

Ариана АРДЕЗИ, съветник по градски проекти, Международна асоциация на 

франкофонските кметове 

Култура, развитие, модерност, толерантност 

 

Дебат и обобщение 

Анна КРЪСТЕВА, доктор хонорис кауза, президент на Амопа-България, НБУ 

 

За контакт: 

Николай Желязков (n.jeliazkov@parliament.bg), Мария Доневска 

(Maria.DONEVSKA@mfa.bg), Анна Кръстева (anna.krasteva@gmail.com) 

 

Необходима е предварителна регистрация 

(три имена и ЕГН да се изпратят на n.jeliazkov@parliament.bg) 

 

Симултантен превод на български и френски език 

 

Чаша шампанско от Френския институт в България 

 


