Република България
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Международна конференция

СИЛАТА НА ДУМИТЕ:
мрежи, радикализация, осмиване
14 март 2016 г., 9.00 – 14.00 ч.
Народно събрание, Зала Изток

По случай Международния ден на Франкофонията
oрганизиранa от
Народното събрание на Република България
Постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Франкофонията
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)

Международната организация на франкофонията
Университетска агенция на франкофонията
Българската секция на Международния съюз на
франкофонската преса

„Как с думи се вършат неща?”. Когато през 1962 г. Дж. Л. Остин публикува своето класическо
произведение, провокативното му заглавие се родее по-скоро с философията, отколкото с политиката. Днес вече знаем, че добронамерени думи могат да катализират най-дълбоката криза в
ЕС от Втората световна война насам, че миксът на думи и образи може да послужи като алиби
за взривяване на човешки същества, на мира, на установения ред.
Аристотел различава ‘логос’ – аргументите в дискурса, ‘етос’ – личността на автора и ‘патос’ емоциите на публиката за приемaне или отхвърляне на авторовите послания. Тази конференция
цели да анализира триптиха на дискурс, политика и ангажираност, както и техните превъплъщения в дигиталната епоха, когато, от една страна, агорите се множат и разнообразяват, а,
от друга, социалните мрежи катализират и динамизират транснационализацията и радикализацията на ангажираността.
Проблематиката на конференцията ще бъде артикулирана в две части.
1/ Радикализация на младежта в социалните мрежи. Атрактивността на социалните мрежи и
атрактивността на радикализирането интерферират и произвеждат експлозивна смес, която
се оказва неустоима за все повече младежи. Кои са формите на радикализация на младежта във
и извън електронните мрежи? Какви са възможните решения на проблема? Тези два въпроса ще
са в центъра на вниманието на първия панел.
2/ Хуморът като политическа критика – перформативност и двусмисленост. „Шегата” на Милан
Кундера описва страха на тоталитарните режими по отношение на осмиването. Демокрацията го превръща в предпочитан инструмент и не престава да го обновява и разнообразява чрез
смес от хумор, свобода на изразяване, креативност, въображение и критика. Двойката глобализация-интернет радикално транснационализира и усилва въздейстието на хумора. Залозите на
политическия хумор ще бъдат разгледани от два вида професионалисти: автори на карикатури
и наблюдатели на комуникациите он- и офлайн.
(Не)Способност на думите да обединяват, убеждават, вдъхновяват. Обобщението на конференцията ще се опита да възвърне положителния смисъл на перформативността на политическия
дискурс.

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

Регистриране
Встъпителни слова
Цецка Цачева, председател на Народното събрание
Румен Александров, зам.-министър на външните работи
Борис Станимиров, представител на постоянната делегация на НС в
Парламентарната асамблея на Франкофонията /ПАФ/, зам.-председател на Комисията
по външна политика на НС
Представител на Международната организация на франкофонията
Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Френската република и председател на
Групата на франкофонските посланици в София
Фабиен Флори, директор на Бюрото за ЦИЕ на Университетската агенция на
франкофонията

10.00 – 11.30

Радикализация на младежите в социалните мрежи
Председател: Борис Станимиров, представител на постоянната делегация
на НС в Парламентарната асамблея на Франкофонията /ПАФ/, зам.-председател на
Комисията по външна политика на НС
Дискутант: Анна Кръстева, Нов български университет, председател на АМОПАБългария
Ален Берто, Университет Париж 8 и Дома на науките за човека Париж север
Ислямизация на радикалността
Жан-Ив Камю, Институт за международни отношения и стратегии в Париж
Ролята на социалните мрежи в мобилизациите на активистите на крайната десница
Боян Радойков, ЮНЕСКО
Младите и Интернет: как да противодействаме на радикализацията и екстремизма

11.30 - 12.00

Кафе-пауза

12.00 - 13.30

Хуморът като политическа критика – перформативност и
двусмисленост
Председател: Корнелия Маринова, кмет на Ловеч
Дискутант: Ивайло Дичев, СУ „Св. Климент Охридски”
Чавдар Николов, карикатурист, представител за България на United Scketches
Свободата да осмиваш
Н.Пр. Г-жа Аник Фан Калстер, посланик на Кралство Белгия
Карикатуристите: аларма за опасност или контра-власт
Антон Стойков, СУ „Св. Климент Охридски”
Комикси и пропаганда – герои и супергерои в началото на новия веk
Тони Николов, Портал Култура
Младите в социалните мрежи: анти-елитистка критика

13.30 - 14.00

Дебат и обобщение
Председател : д-р Кирил Добрев, зам.-председател на постоянната делегация на НС
в Парламентарната асамблея на Франкофонията, зам.-председател на Комисията по
здравеопазване на НС
Камил Александър Първу, Университет в Букурещ
(Не)Способност на думите да обединяват, убеждават, вдъхновяват
Анна Кръстева, Нов български университет, председател на АМОПА-България
Критиката на елитите: от радикалността до осмиването

За връзка:

Николай Желязков (n.jeliazkov@parliament.bg)
Мария Донска (maria.donska@mfa.bg)
Анна Кръстева (anna.krasteva@gmail.com)

Симултанен превод на български и френски език • Чаша шампанско от Френския институт в България

