Отчет на дейността за 2015 г.
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”
За „Алеф”
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ е създаден в
Бургас. Сдружението носи името на първата буква в еврейската
азбука.
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” е юридически
факт от март 2014 година. Сред учредителите му са евреи и българи,
доказали своята обществена активност и симпатии към запазване и
развиване на еврейско-българските отношения.
Центърът е неправителствена организация, която има за цел да
създава инициативи, които да дават добри примери за интеграция
между българи и евреи. Той е непартийна, доброволна, демократична
обществена и самоуправляваща се организация, която извършва
дейността си съгласно приет устав и действащото законодателство в
Република България.
Седалището и адресът на управление на Център за еврейскобългарско сътрудничество „Алеф” е гр.Бургас, пл. “Баба Ганка” №4,
ет.4.
Мисия:
1.
Създаване на инициативи, които да дават добри примери
за интеграция между българи и евреи;
2.
Проучване и популяризиране на дълбоките културноисторически връзки между българи и евреи през хилядолетията;
3.
Развиване на културните, социалните и икономически
връзки с еврейски и израелски институции, фирми и личности;
4.
Да популяризира уникалния акт на спасение на 50 000
български евреи по време на Втората световна война и отдаване
дължимата почит и благодарност към онези българи, с принос за
това;
5.
Да се покаже, че евреите са народ с древни традиции и
морал, който има дълбоки корени в българското общество, без да
изгуби своята идентичност;
6.
Активно да работи за утвърждаване на доверието и
засилване на сътрудничеството между еврейския и българския
народи, техните държави и диаспора.
7.
Противодействие срещу всяка форма на фашизъм,
ксенофобия, тоталитаризъм, антидемократизъм, тероризъм, расизъм,
антисемитизъм, както и всички други антихуманни и осъдени от
човешката цивилизация идеологии и практики, представляващи
престъпление срещу човечеството;

8.
Укрепване връзките с другите етнически общности в духа
на общоприетите човешки ценности - уважение, разбирателство и
толерантност;
9.
Информиране и популяризиране на конкретния и
обществено значим принос на евреи в научния, в икономическия, в
образователния и културния живот на българското общество;
10. Запазване, утвърждаване и развитие на еврейските и
българските етнически, езикови и културни ценности и традиции.
Управление:
Алберта Алкалай- Председател на Управителния съвет

Дейности:
Литературен конкурс
В началото на декември 2015 година „Алеф” обяви старта на третия
литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот,
спасява цяла вселена”. Темата бе: „Изкуството е сцена, която размива
всички различия или приносът на българските евреи в културата на
страната“.
Желанието на „Алеф” бе да привлече вниманието на младежите към
творците, които чрез своето изкуство обединяват хората, а не ги
разделят. На тази кауза са посветили таланта си много български
автори от еврейски произход. Защото и в най-мрачни времена
изкуството спасява и възвисява. С този конкурс Центърът искаше да
покаже неразривната връзка между еврейските творци и българското
изкуство и факта, че своя самобитен светоглед, те са обогатили
българската култура и тя присъства на световните сцени.
90 средношколци от цялата страна изпратиха творбите си. Младите
хора се запознаха с творци от еврейски произход, оставили значима
следа в българската култура. Чрез уникалната виртуална библиотека
на сайта на Център „Алеф,” която събра откъси, репродукции и видео
и аудио материали на емблематични произведения на творците,
средношколците имаха възможността да се докоснат до техните
послания и да получат от тях своето вдъхновение. В есетата, които те
изпратиха за конкурса, се срещаме с художници, писатели, музиканти,
режисьори и актьори от киното и театъра, заели достойно място в
аналите на българската и световна култура.
Изявени дейци на културата наградиха победителите на тържествена
церемония на 12 май 2016 година. 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.

Виртуална библиотека
За да улесни участниците в подготовка на творбите им, Центърът
обогати библиографския фонд на виртуалната си библиотека в
сайта http://alef-bg.org с подробни данни за значими творци от
еврейски произход, оставили незаличима следа в българската
национална култура и история.
Младите хора се запознаха с най – известните български творци от
еврейски произход в литературата, музиката, изобразителното
изкуство, театъра и киното: Валери Петров, Елиас Канети, Дора Габе,
Анжел Вагенщайн, Морис Йомтов, Панчо Владигеров, Петър Ступел,
Жул Паскин, Греди Асса, Давид Перец, Леон Даниел, Гриша Островки,
Ицхак Финци и други.
Уникалната виртуална библиотека събра откъси, репродукции, видео
и аудио материали, биографични справки, публикации на части от
известни стихове, разкази, картини, звукови и видео файлове на
емблематични произведения на творците.
Тя е на разположение не само на участниците в конкурса, но и на
всеки, който би имал интерес към темата.
Създаване на филми:
Център „Алеф” създаде три кратки видеофилма, в които чрез текст,
изображения и звук представи видни творци – български евреи. Всеки
филм е начин на изразяване на почит към художници, артисти,
режисьори, писатели, музиканти от еврейски произход, записали
България в аналите на световната култура. Филмите бяха излъчени по
време на церемонията по награждаване на победителите от
литературния конкурс през 2016 г. и са достъпни на сайта на „Алеф”
Художници евреи в българското изобразително изкуство
Евреи творци в българската литература
Евреи в летописа на музикална България

Благоустройство на средновековния еврейски некропол край
Карнобат
В началото на 2015 година към център „Алеф” се обърна
организацията “Опазване и защита на еврейските гробища”,
финансирана от германското външно министерство с молба за
сътрудничество за благоустройство на средновековния еврейски
некропол край Карнобат.
Организацията
пое ангажимент да осигури финансиране по
очертаване на неговите граници, изграждане на ограда с възможности
за достъп, изработване и поставяне на указателни табели, както и
последваща жива охрана на старината. Организацията вече е
облагородила и поддържа над 30 еврейски гробища в Украйна,
Полша, Чехия и други европейски страни. Некрополът край Карнобат
е първият обект в България, който провокира вниманието й.
Бъдещите строителни дейности бяха обсъдени на среща между кмета
на община Карнобат Георги Димитров, Филип Кармел – главен
изпълнителен директор на организацията и представители на
“Алеф”.

Поставяне на паметник на спасителите на бургаските евреи
През 2015 година Център „Алеф” поде инициативата за поставяне на
паметна плоча на спасителите на бургаските евреи. Идеята получи
широка обществена подкрепа.
Идеята възниква по време на инициативите за 70-годишнината от
спасяването на евреите в България. За този исторически акт в
национален план се знае много, малко известни са обаче имената на
хората от Бургас, които с храброто си поведение са се
противопоставили на депортирането на своите съграждани – евреи.
Център „Алеф” смята за свой дълг да спаси имената им от забрава.
Паметната плоча ще бъде поставена на видно място в центъра на
града в знак за признателност на всички достойни бургазлии, който
трябва да остане за поколенията като символ на толерантността и
хуманизма.
През 2016 година процедурата по поставянето на плочата бе
финализирано и в до края на годината тя ще бъде поставена.

Излъчване на филма „Да помним”
На март 2015 година документалният филм „Да помним” беше
излъчен по национална телевизия СКАТ по повод 72 години от
спасението на българските евреи от лагерите на смъртта. Зрители от
цялата страна имаха възможността да станат съпричастни на
събитията, довели до спасяване на бургаските евреи.
През 2016 година филмът беше излъчен и по регионалната бургаска
телевизия Канал 0.
„Да помним” развълнува ротарианците от клуб „Приморие” Бургас
Ротарианци от бургаския клуб „Приморие” гледаха при изключителен
интерес вълнуващият документален филм ”Да помним”. Разказът за
съдбата на българските евреи по време на Втората световна война
беше излъчен по покана на Сабетай Варсанов – един от създателите и
почетен член на клуба, както и председател на организация Шалом в
Бургас. Това е втората прожекция на филма пред местни ротарианци.
В края на ноември миналата година авторът на филма Алберта
Алкалай го представи пред Ротари клуб „Пиргос”.
Филмът повдигна множество въпроси, с което бе доказан интересът
към темата. Ротарианците поискаха да научат повече за възникването
на еврейското общество в града. Сабетай Версанов разказа за
построяването на синагогата през 1909 година и за уникалния факт,
че България е единствената страна в света, в която преди началото на
Втората световна война е имало по-малко евреи, отколкото след
нейния край.
Чествания
Денят на спасението на българските евреи от лагерите на смъртта 10
март бе повод в 13 бургаски училища да бъде показан филмът „Да
помним”, съживяващ част от историята на Бургас като град на
толерантността и солидарността. 30-минутният документален разказ
е за бургаските евреи и тяхната изпълнена с превратности съдба,
както и за техните спасители.
Филмът бе проследен с голям интерес от деветокласниците в
Търговската гимназия и обяснимо възбуди у тях въпроси за
отразените в него събития и личности, за някои от които чуваха за
първи път. Отговори те получиха лично от автора на лентата Алберта
Алкалай, която присъства на прожекцията и разказа не само за

създаването на филма, но и защо спасяването на българските евреи е
уникален акт и повод за колективна гордост. Тя изтъкна, че
представители на някои от видните еврейски фамилии в Бургас са
учили именно в Търговската гимназия и взаимоотношенията между
учениците там в жестоките години на Холокоста са били еталон за
човечност.

За България 10 март е паметна дата, защото именно тогава през 1943
г. е отменено решението за депортация на евреите към лагерите на
смъртта. На този ден всяка година с възпоменателни церемонни
страната почита паметта на загиналите от Холокоста и изразява
признателността си към смелите българи, единствени в Европа
дръзнали да се опълчат на хитлеровата военна машина. За първи път
обаче тази признателност излиза от официалните церемонии и отива
при най-младите, за да им покаже, че справедливите каузи могат да
обединяват и да победят и най-страшното зло.
Отдаване на почит към паметта на загиналите в атентата край
Бургас
На 20 юли на Летище Бургас се проведе възпоменателна церемония за
жертвите на атентата от 2012 г. Три години от терористичния акт се
навършиха в събота, но годишнината съвпадна със свещения за
евреите Шабат, затова церемонията се проведе три дни по-късно.
При атентата на 18 юли 2012 г. загинаха петима израелци и един
българин, а 35 души бяха ранени.

От името на “Шалом” България почит към паметта на загиналите
изрази Алберта Алкалай, председател на Центъра за еврейско –
българско сътрудничество „Алеф”

