
 

20 години Франкофония в България  
9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ чества 

франкофонията  

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

14 октомври 2013 г.  
9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ бе посетена по негово изрично 

желание от г-н Льо Борнь, депутат от Народното събрание на Република Франция, 

отговарящ за французите в чужбина, както и от г-н Саразен, съветник в Народното 

събрание на Република Франция, придружени от г-жа Мария Шинкова, представител 

на Френския институт в България.  

Г-жа Богданова, директор, и административното ръководство на 9. ФЕГ обсъдиха с 

гостите въпроси, свързани с билингвалното обучение (преподаването на и по френски 

език) и с квалификацията на учителите по френски език и на тези, които преподават 

различните учебни предмети на двата езика. 

Гостите посетиха час и разговаряха с учениците от 9 Б клас, а г-жа Бойка Паликарска, 

главен учител по френски език, включи активно гостите в учебния процес с присъщите 

си вдъхновение, професионализъм и ентусиазъм. 

16 октомври 2013 год.  

Ученици от ХI клас, ръководството на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ (г-жа Емилия 

Богданова, директор, и помощник директори Гергана Кръстева, Светлана Герасимова и 

Розелина Найденова), както и учители по френски език (Вяра Любенова, Бойка 

Паликарска и Боряна Колева), бяха поканени в Министерство на външните работи, за 

да присъстват на колоквиума „Франкофонията и дигиталното гражданство“. Това бе 

сред най-значимите от поредицата събития, организирани за отбелязването на 20 

години пълноправно членство на България във Франкофонията .  

По време на почивките представителите на гимназията имаха възможност да се 

срещнат и разговарят с част от видните организатори и участници в колоквиума: 

министър Кристиан Вигенин, както и с представители на МВнР, на Групата на 

франкофонските посланици в София, на Френския институт за България, на 

Българската секция на Асоциацията на носителите на Академичните палми (АМОПА) 

на Франция, на Екипа „Е-гражданство“, както и със студенти по политически науки от 

Нов български университет.  

Горди сме да отбележим, че голяма част от представителите на посочените институции 

са възпитаници на 9. ФЕГ от различни поколения. 

17 октомври 2013 год. 
Две столични улици бяха тържествено именувани „Улица на Франкофонията” и 

„Леополд Седар Сенгор” в присъствието на заместник-кмета на Столична община г-н 

Тодор Чобанов и постоянния секретар на МВнР г-н Георги Димитров. Приветствие 

поднесе и Директорът на Кабинета на Генералния секретар на МОФ (Международната 

организация на франкофонията) г-н Пиер дьо Кокатрикс. На церемонията, състояла се 

пред сградата на Франкофонския институт за администрация и управление, където се 

намират и двете улици с нови имена, присъстваха г-жа Емилия Богданова, директор на 

9. ФЕГ „Ламартин“, г-жа Светлана Герасимова, помощник- директор и учениците от 9Д 

клас с ръководител г-жа Маринела Чиликова. Нашите ученици Богомила Корманова и 

Лилия Христова рецитираха откъси от поеми на „поета президент“ Леополд Сенгор под 

акомпанимента на изпълнението на китара на Александър Хурмузов от 10 Б клас . 


