ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„АЛЕФ” ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ /ЦЕБС/ е
неправителствена организация, учредена в Бургас през 2014 г. Сред
учредителите му са евреи и българи, доказали своята обществена
активност и симпатии към запазване и развиване на еврейско-българските
отношения. „Алеф” е непартийна, доброволна, демократична обществена и
самоуправляваща се организация, която извършва дейността си съгласно
приет устав и действащото законодателство в Република България.
Председател на ЦЕБС „Алеф” е Алберта Леон Алкалай.
Седалището и адресът на управление на Център за еврейско-българско
сътрудничество „Алеф” е гр.Бургас, пл. “Баба Ганка” № 4, ет.4.
Мисията на „Алеф” е:
- Създаване на инициативи, които да дават добри примери за
интеграция между българи и евреи;
- Проучване и популяризиране на дълбоките културно-исторически
връзки между българи и евреи през хилядолетията;
- Развиване на културните, социалните и икономически връзки с
еврейски и израелски институции, фирми и личности;
- Популяризиране акта на спасение на българските евреи през
Втората световна война и отдаване почит и благодарност на
българи, допринесли за това;
- Активни действия за утвърждаване на доверието и засилване на
сътрудничеството между еврейския и българския народи, техните
държави и диаспора.
- Противодействие срещу всяка форма на фашизъм, ксенофобия,
тоталитаризъм, тероризъм, расизъм, антисемитизъм и всички
други антихуманни идеологии и практики, представляващи
престъпление срещу човечеството;
- Укрепване връзките с другите етнически общности в духа на
общоприетите човешки ценности - уважение, разбирателство и
толерантност;
- Информиране и популяризиране на конкретния и обществено
значим принос на евреи в научния, в икономическия, в
образователния и културния живот на българското общество;
- Запазване, утвърждаване и развитие на еврейските и българските
етнически, езикови и културни ценности и традиции.

ДЕЙНОСТИ:
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
Тържествена церемония финализира третото издание на националния
литературен конкурс, организиран от Център „Алеф“. Темата «Изкуството
е сцена, която размива всички различия или приносът на българските
евреи в културата на страната» заинтригува 90 средношколци от различни
краища на България – София, Русе, Монтана, Видин, Разград, Дупница,
Ботевград, Плевен, Перник, Тервел, Кърджали, Кюстендил, Ямбол, Тервел,
Кубрат, Гоце Делчев, Джебел, Лясковец, Велико Търново, Айтос, Бургас и
др.

На 12 април 2016 г. в бургаската синагога, сега Художествена галерия
„Петко Задгорски”, бяха връчени наградите на победителите. Лауреатите,
някои от които пропътуваха стотици километри, за да получат лично
наградите си, бяха оповестени пред многобройна публика. Подкрепиха ги
близо 40 други участници в конкурса – техни конкуренти от цялата страна.
Учениците са вложили страст и лични чувства, вникнали са в детайлите,
извадили са на повърхността доброто у човека, доказали са, че чрез
изкуството различията изчезват, че то е направило от българи и евреи една
обща нация, която и днес продължава да заявява своя творчески гений по
световните сцени. Това е общото мнение на оценяващите, които в
затруднението си са излъчили повече наградени от обичайното.

Журито определи една първа, две втори и две
трети награди.
Победителите получиха грамоти, книги и парични премии. Първа награда
бе присъдена на Детелина Станева от НУИ „Панайот Пипков” – Плевен.
На второ място се класираха Теодора Данчева от Търговска гимназия
Бургас и Гергана Иванова от Гимназия с преподаване на чужди езици
„Христо Ботев” – Разград. Двете трети места заеха Мария-Магдалена
Стоянова от ГРЕ „Г.С.Раковски” – Бургас и Виктория Димова от Тервел. За
отличното си представяне други 17 млади автори получиха специални
поощрителни награди. За творби с особена литературна стойност свои
награди връчиха литературното списание „Факел” и сайта за разследваща
журналистика „Биволъ”.
Отличените есета бяха публикувани във в. „Еврейски вести” и в сайтовете
„Биволъ” , „Факел” и „Алеф”.

Финалът на третия литературен конкурс на „Алеф” се превърна в
незабравимо приключение за участниците му. Ден след връчването на
наградите, те отплаваха с кораб за остров Света Анастасия - жест от
организаторите към най-добрите млади творци – далеч от брега да
затвърдят създадените нови приятелства и да получат вдъхновение за
следващото издание на конкурса.
На 1 ноември 1916 година Център „Алеф” обяви четвъртото издание на
Националния литературен ученически конкурс
„Който спаси един
човешки живот, спасява цяла вселена”. Темата на конкурса бе „Шимон
Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм”.
Животът и делото на Шимон Перес предизвикаха изключителен интерес
сред младежите и девойките. За първи път словесната надпревара излезе
отвъд пределите на страната ни. Своето есе, написано на български език,
изпрати и ученичка от Босилеград, Сърбия. В оспорваното словесно
състезание се включиха 161 средношколци от цялата страна, които в 165

творби творчески интерпретираха темата с необходимата сериозност и
отговорност.

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА
Център „Алеф” продължи да обогатява създадената на сайта на
организацията http://alef-bg.org през 2014 година единствената по рода си
българо-еврейска виртуална библиотека. Създадена първоначално да бъде
в помощ на участниците в литературния конкурс на „Алеф”,
тя
периодично се обогатява и допълва с нови раздели и жанрове. През 2016
година „Алеф” създаде най-голямата виртуална библиографска сбирка за
големия израелски държавник, политик и миротворец Шимон Перес. Във
време, когато светът преоткрива човешките ценности, за да се
противопостави на агресията, животът, стремежите и постъпките на
Шимон Перес могат да бъдат пример за мъдрост и поведение, които
трасират пътища между минало и бъдеще. Затова „Алеф” издири
множество публикации и свидетелства за ключови и значими за новата
история изяви на големия политик и ги събра на едно място.
Библиографската сбирка съдържа повече от 20 материала, които дават
цялостна представа за личността на Шимон Перес. В нея са събрани както
негови изказвания, слова и интервюта, така и спомени на известни
личности, които са го познавали. Някои от материалите са придружени с
видео или аудио записи, които пазят живият глас и образ на Перес.

Виртуалната библиотека е на разположение на всички, които се
интересуват от темата за българо-еврейските взаимоотношения в миналото
и съвремието.
ПОСТАВЯНЕ МЕМОРИАЛЕН ЗНАК НА СПАСИТЕЛИТЕ НА
БУРГАСКИТЕ ЕВРЕИ
Подетата през 2015 година от Център „Алеф” инициатива за
поставяне на паметна плоча на спасителите на бургаските евреи се
доближи до своя успешен финал.
Идеята за мемориален знак за благодарност към спасителите на евреите в
града получи широка обществена подкрепа. Център „Алеф“ представи
своята концепция на обществено обсъждане в залата на Община
Бургас. Вижданията си по проекта изразиха депутатът от НФСБ Валери
Симеонов, общински съветници, представители на бургаската
общественост и бизнеса, писатели, художници, журналисти, ученици и
потомци на смелите човеколюбци, които не са се поколебали да защитят
своите съграждани-евреи от депортация.
Според идейния проект размерите на паметната плоча са 58 на 78см.
Отреденото от Община Бургас място за нея е в самия център на градаюжната част на градинката срещу сградата на Общината. Автори на
проекта са художникът Любомир Коцев и скулпторът Атанас Стоянов.

ПРОЖЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ „ДА ПОМНИМ”
Ученици от 10-те и 12-те класове на ГПНЕ „Гьоте” в Бургас и техни
преподаватели по история и български език и литература проведоха
своеобразен урок по хуманизъм, посветен на Деня на спасението на
българските евреи и почитане жертвите на Холокоста. Специални
гости на училището бяха представители на Центъра за еврейскобългарско сътрудничество „Алеф”, които прожектираха пред
младите хора документалния филм „Да помним”, пресъздаващ
историята на бургаските евреи и отмяната на тяхната депортация
към лагерите на смъртта. Учениците изгледаха кинолентата с
изключително внимание и вълнение и бурно аплодираха
създателите на филма от Център „Алеф” Алберта Алкалай, Асен
Йорданов и Елка Василева.

„Да помним“, създаден от Център за еврейскобългарско сътрудничество „Алеф“ бе излъчен по Канал 0 на телевизия RN
и по националната телевизия Скат.

ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ:
-

Нетрадиционно и емоционално в Бургас бе отбелязан
Международният ден в памет на жертвите на Холокоста. На 28
януари в Дома на писателите Центърът за еврейско-българско
сътрудничество „Алеф” и Сдружение Бургаска писателска
общност поднесоха своята почит към погубените от хитлерофашизма чрез словото. Вместо венци и цветя, бургаски поети
положиха букет стихове, родени от болката, състраданието и
стремежа към различен свят, в който жестокостта и омразата са
изкоренени. „Паметта като спасение” бе мотото на
литературното четене. Своите поетични послания за
общочовешките ценности поднесоха: Венда Райкова, Керана
Ангелова, Бина Калас, Мина Кръстева, Асен Йорданов, Живка
Иванова, Диляна Тинева, Лили Христова, Зорница Петрова,
Светла Гунчева, Катерина Стойкова – Клемер и Елка Василева.

Бургаските поети са убедени, че доброто е по-непреходно от злото,
въпреки, че то и днес продължава да взема жертви. Но и в найнепрогледния мрак се заражда светлина. Тя идва с младите и с децата.
Тяхната нетърпимост към жестокостта и безумието да убиваш бе
илюстрирана със стихотворението „Не убивай”, написано от 4-годишната
дъщеря на поетесата Диляна Тинева веднага след атентатите в Париж.

Продължение на поетичната вечер бе документалният филм „Да
помним”, който разказва историята на бургаските евреи и техните
спасители.

-

В края на м. юни учениците от ГПНЕ „Гьоте” Бургас поставиха
финал на седмицата на толерантността, проведена в гимназията.
Под мотото „Общо минало-общо бъдеще” в рамките един цял ден
те обобщиха поуките от проучванията и анкетите си в
презентации и креативни игри.

Основен пътеводител за учениците са били изследванията на
Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”, които
поставят пред тях база за по-нататъшни проучвания. Специален гост
в деня на толерантността бе председателят на Център „Алеф”
Алберта Алкалай.

- С венци и молитви бе почетена паметта на загиналите в атентата на
Летище Бургас. На 18 юли 2012г. в 17.23 часа автобус с израелски
туристи стана мишена на терористична атака. Загинаха Амир
Менаше, Елиор Прайс, Ицхак Коланги, Кохава Шрики, Маор Харуш
и Мустафа Кьосов. Четири години по-късно на същата дата и в
същия час да почетат паметта на загиналите и да положат венци пред
мемориала на летището дойдоха близки на петимата загинали
израелски туристи, бащата на Мустафа Кисьов, представители на
еврейската общност в България и Бургас, на общините Бургас и
Якоруда, министри, народни представители, дипломати и духовници
от двете държави, хора, съпричастни с каузата за мира,
толерантността и разбирателството. Център „Алеф” се включи в
мемориалната церемония с полагане на венец и цветя, а председателя
на организацията Алберта Алкалай прочете специално писмо от
председателя на ОЕБ „Шалом” Александър Оскар.

ОБУЧЕНИЯ
През юли 2016 г. Американският университет в Благоевград за втора
поредна година бе домакин на семинар за учители по проект „Поуки от
миналото – действия за бъдещето“. Неговата цел да допринесе за
повишаване на качеството на образованието по отношение на Холокоста и
социалната справедливост в България.

В семинара участва представител на Център „Алеф”, който заедно с 37
преподаватели по история се включи в търсенето на иновативни подходи
за интерпретиране на темата Холокост с оглед тяхното прилагане в
дейността на организацията. Елка Василева публикува на сайта на
Центъра обширно интервю по темата с проф. Михаел Бар-Зоар, израелски
историк, писател и политик, автор на книгата „Извън хватката на Хитлер“,
посветена на спасяването на българските евреи.

ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” не остана
безучастен към бедствието, което на 10 декември сполетя жителите на
шуменското село Хитрино, където цистерни с пропан бутан се взривиха на
гарата в центъра на селото. Загинаха седем души, а 29 бяха ранени.
Разрушени бяха 26 къщи. Екипът на Центъра се включи с финансова
помощ в кампанията, организирана от еврейската общност в България.

Изготвил Елка Василева
Утвърдил Алберта Алкалай
26.06.2017 г.

