
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „АЛЕФ” ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ 
ХОЛОКОСТА 

 

Център „Алеф” традиционно отбелязва Международния ден в памет на 
жертвите на Холокоста – 27 януари.  През 2018 година акцентът падна 
върху 75-години от спасението на българските евреи и депортирането на 
11 343 евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот в 
нацистките концлагери. Денят бе почетен съвместно с Профилирана 
природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” под 
мотото„Учейки се от миналото, действаме за бъдещето“. Пред сто и 
петдесет  ученици от 9 и 10 клас в актовата зала на училището бе 
представен документалният филм на Алберта  Алкалай  „Да помним”, 
пресъздаващ събитията в Бургас, довели до спасяването на бургаските 
евреи през 1943 година. Учениците от ППМГ и  Център „Алеф” се 
присъединиха към световната инициатива на Световния еврейски конгрес  

НИЕ ПОМНИМ. Председателят на Център „Алеф” Алберта Алкалай 
оглави журито на конкурса за мултимедийна презентация на тема 
„ХОЛОКОСТ-НИКОГА ПОВЕЧЕ. ДА НАУЧИМ УРОЦИТЕ ОТ 
ИСТОРИЯТА”, в който участваха ученици от ППМГ и Професионална 
гимназия по туризъм. Проявата бе част от Дните на паметта, организирани 
от ППМГ с активното участие на Център „Алеф”. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕЩА ЕВРЕЙСКИ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ И 
ПРАЗНИЦИ 

Център «Алеф» продължи поредица срещи с ученици от различни класове 
в бургаските училища, за да ги запознава с историята, традициите и 
културата на еврейския етнос. 

Особеностите на еврейския бит, култура и религия  бяха представени  пред 
учениците от VII клас на ППМГ «Акад. Никола Обрешков» . 
Председателят на Центъра Алберта Алкалай проследи историята на 
еврейския народ от възникването му през хилядолетията до днес, като 
обясни подробно ролята на традициите и значението на специфичната 
символика, характерна за този етнос.  В хода на беседата бе вплетен и 
разказ за древните корени на еврейско-българските взаимоотношения, 
образуването на еврейските общини в България и как те са съжителствали 
с други етноси в разбирателство и мир.  

 

 



Център «Алеф» дари за библиотеката на гимназията литература от 
еврейски автори, сред които ценното издание  на монографията „Евреите в 
България 1878-1949”. 

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО  СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ  БЪЛГАРИЯ – 

ТУРЦИЯ 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” приключи успешно 
проекта „Път на легендите – установяване на нови партньорства за 
развитие на устойчив културно-исторически туризъм” по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана 
от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020. Партньор по 
проекта е Организация за трансгранична култура в Одрин, Република 
Турция. 

 

Двудневна българо-турска работна среща на  тема: „Промотиране на 
трансграничния регион Странджа-Йълдъз като културно-историческа 
дестинация“ финализира проекта. Тя се  проведе на 16 и 17 март 2018 г. в 
конферентна зала „Ахело” на Гранд хотел Приморец – Бургас. В срещата 
участваха 30 представители на туристическия бранш от България и 20 от 
Турция.  Възможностите за развитие на легендарен туризъм в региона 



представиха Мустафа Филиз – преподавател в Тракийския университет в 
Одрин, доц. д-р Диана Радойнова от Университет „Порф. Д-р Асен 
Златаров”, Ивелина Иванова и  Горан Стефанов от историческия музей в 
Малко Търново. На 17 март турските туроператори посетиха легендарни 
места в българската част на Странджа, за да се запознаят на място с 
възможностите, които могат да предложат на своите туристи. 

В рамките на проекта бе отпечатано и триезично издание / на български, 
турски и английски език/, съдържащо странджански легенди от двете 
страни на границата. То бе предшествано от издирвателна и събирателска 
експедиция на екип на Център „Алеф” в района на Странджа. 

ПРЕДСТАВИХА „АЛЕФ” НА  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СУ 

 

Председателят на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ 
Алберта Алкалай участва в Международната научна конференция „75 
години. Незабравените лица на спасението“ в  Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски”. Тя разказа как е създаден документалния филм за 
спасителите на българските евреи в Бургас „Да, помним“. Лентата изважда 
от забрава малко известни факти за еврейската общност в града и хората, 



които не са се  уплашили да отстояват човешките  ценности във времето на 
Холокоста. Алберта Алкалай сподели на конференцията и инициативите 
на център „Алеф” за съхранение на историческата памет и 
приемствеността и през поколенията.  

„АЛЕФ” ПОСРЕЩНА ХАВА ПИНХАС-КОЕН 

Поетесата Хава Пинхас-Коен пристига от Израел в Бургас за участие в 
инициативите, посветени на Световния ден на поезията. Център „Алеф” бе 
домакин на нейния поетичен рецитал в Дома на писателя. Събитието бе 
посветено и на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от 
лагерите на смъртта и на паметта на погубените евреи от Вардарска 
Македония, Беломорска Тракия и Пирот. 

 

 

ФОТО ИЗЛОЖБА „ОТВЪД ДЪЛГА” 

Фотоизложбата „Отвъд дълга”,  разказваща за делото на 28 дипломати от 
21 държави, спасили стотици евреи от депортация в лагерите на смъртта и 
обявени от „Яд Вашем“ за „Праведници на света“,  бе представена в 
Бургас. Тя е създадена, за да почете  дипломатите  с нееврейски произход, 
спасили евреи от техните палачи и  да изрази признателност и 
съпричастност към поведението на тези  достойни хора. 



 

С посредничеството на център „Алеф” експозицията бе предоставена от 
посолството на Израел у нас и Държавния културен институт към 
министъра на външните работи  и бе показана в единствения български 
град извън столицата.  В продължение на 7 дни изложбата в Културен 
център „Морско казино” бе посетена от над 500 души. Към изложбата 
специален интерес прояви Генералният консул на Турция в Бургас Нурай 
Иньонтепе. Сред дипломатите във фоторазказа, спасили евреи от гибел по 
време на Холокоста, е и представител на Турция. 

 

 

 



МЕМОРИАЛ НА БЛАГОДАРНОСТТА „ДА ПОМНИМ” 

 

Мемориален паметник на благодарността бе поставен в самото сърце на 
Бургас, до сградата на Общината. Надписът върху него гласи:„ДА 
ПОМНИМ съпричастието и смелостта на общественици от Бургас, дали 
важен принос за спасяването на съгражданите си-евреи от лагерите на 
смъртта 1941-1944 година.  Сред най-изявените спасители на бургаските 
евреи са били кметът на Бургас през 1943 г. д-р Дянко Пръвчев, писателят 
Петко Чорбаджиев /Росен/, индустриалците Любомир Зурков и Петър 
Велчев. 

 



Паметникът на благодарността е изграден по инициатива и със средства на 
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”.  На церемонията по 
неговото откриване официални гости бяха Негово Високопреосвещенство 
Сливенският Митрополит Иоаникий, Нейно Превъзходителство 
посланикът на Израел Ирит Лилиан, д-р Максим Бенвенисти – председател 
на фондация „Цедака” – ОЕБ „Шалом”, председателите на регионалните 
организации на Шалом в  Бургас, Шумен, Стара Загора и Сливен – Тико 
Варсано, Бета Хараланова, Красимира Готева и Юлия Гавазова, кметът на 
Бургас Димитър Николов, депутатите Диана Йорданова и Николай Тишев, 
Севдалина Турманова – заместник-областен управител на Бургас, Елена 
Приходко- първи секретар на Посолството на Руската федерация в 
България, директорът  на РДВР Бургас Калоян Калоянов, Лиора и Илейн 
Асса от САЩ и Израел, почетни консули, общински съветници, политици 
и общественици. 

Пред новооткритата плоча се събраха стотици граждани и ученици, за да 
преклонят глава в памет на невинните 11 343 жертви на Холокоста от 
Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот, както и да отдадат 
почит на спасителите на близо 50 хил. български евреи. Въпреки 
необичайно мразовитото за сезона време, присъстващите изпълниха 
пространството около мемориала и поднесоха множество венци и цветя. 

 

За първи път тази година Център „Алеф” връчи свое почетено 
отличие „Пазители на паметта”.  Първите удостоени бяха кмета на Бургас 



Димитър Николов и д-р Максим Бенвенисти - председател на фондация 
„Цедака“ към ОЕБ „Шалом“. 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ КНИГАТА  „75 ГОДИНИ – НЕЗАБРАВЕНИТЕ ЛИЦА НА 
СПАСЕНИЕТО” 

Изданието на   ОЕБ Шалом „75 ГОДИНИ – НЕЗАБРАВЕНИТЕ ЛИЦА НА 
СПАСЕНИЕТО” бе представено в Бургас.  Книгата е събрала имената на 
българи с най-важен принос за спасяването на българските евреи. В нея 
фигурират имената на някои от най-изтъкнатите спасители от Бургас – д-р 
Дянко Пръвчев, Петко Росен, Петър Велчев. Информацията за тях бе 
събрана и предоставена от Център „Алеф”. 

 



ФИНАЛ НА V НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

 

С тържествена церемония в Културен център „Морско казино” приключи 
петото издание на националния литературен ученически конкурс „Който 
спаси един човешки живот, спасява цялата вселена” 

Събитието в Бургас бе почетено от посланика на държавата Израел в 
България Н.Пр. Ирит Лилиан. То съвпадна със специалния ден Йом А 
Шоа, който е ден за траур и почит към жертвите на Холокоста за всички 
евреи по света, а в Израел е почитан от държавата. 

 



Сред официалните гости на церемонията по награждаване на най-добрите 
творци в надпреварата бяха и д-р Максим Бенвенисти – председател на 
фондация „Цедака” – ОЕБ „Шалом”, председателите на регионалните 
организации на Шалом в Бургас, Шумен, Стара Загора и Сливен – Тико 
Варсано, Бета Хараланова, Красимира Готева и Юлия Гавазова, депутатите 
Диана Йорданова и Николай Тишев, заместник-кметът на Община Бургас 
Йорданка Ананиева, ръководителят на Апелативна прокуратура – Бургас – 

прокурор Любомир Петров, директорът  на ОДМВР Бургас ст. к. Калоян 
Калоянов, Лиора и Илейн Асса от САЩ и Израел. 

 

Над 120 младежи от около 35 населени места от цялата страна се включиха 
в литературната надпревара. Те можеха да избират една от трите теми за 
своите есета: 

* Ако машина на времето те „върне” в България през март 1943 година, как 
би постъпил/а; 

*Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид, 
какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?; 

*Аз бях един от спасените… 

Задълбочените проучвания на учениците показаха изключителна 
съпричастност и активно гражданско отношение. 



В затруднението си да отсее най-добрите творби, журито присъди повече 
награди от обичайното. На първо място бе класирано есето на 16-

годишната Моника Митова от Благоевград, която като награда представи 
България в едноседмичен световен форум за млади лидери в Израел на 
разноски на организаторите.  

 

Двете втори награди от по 250 лв. бяха за Джансел Мюмюн, на 17 г., от с. 
Черноочене и Димитър Панайотов, на 15 г., от Силистра. 

 



Бяха връчени  и две трети награди от по 150 лева – на Сабрина Ходжова, 
17-годишна, от Якоруда и на 15-годишният Георги Минчев от София. 

Традиционно на церемонията по награждаването присъстваха всички 
номинирани 20 ученици от цялата страна. Те получиха поощрителни 
награди – книги и грамоти. Отличените творби бяха публикувани на сайта 
на „Алеф”. 

ВЕСТНИК „АЛЕФ” 

 



Център „Алеф“ издава специализиран вестник, който е печатен и 
виртуален и се разпространява в училища и различни институции. 
Вестникът се издава във връзка с провеждането и отчитането на ежегодния 
литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена”. Тази година бяха издадени броеве 4 и 5. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА „АЛЕФ” С ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ 

 

Център „Алеф” и Историческия факултет на Софийския университет 
започнаха съвместна дейност. Тя е насочена към привличане на студентите 
във важни дискусионни теми за съвременното общество. Съвместните  

дейности ще  се реализирани в тясно сътрудничество със специалността 
„Хебраистика” към Историческия факултет на Софийския университет.   
Виртуалната библиотека на „Алеф” вече е обогатена с 11 студентски 
разработки. 



ДАРЕНИ КНИГИ НА ИВРИТ  НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 
„ЯВОРОВ” 

 

С посредничеството на „Алеф”  Регионалната библиотека „П. К. Яворов” в 
Бургас получи книги на иврит. Дарението е от Мойсей Бахар от Израел и 
съдържа 20 заглавия от популярни израелски автори. Сред тях са 
автобиографичната книга на Шимон Перес „Няма място за малки сънища”, 
критичната биография на Бенямин Нетаняху, написана от  един от най-

влиятелните политически журналисти в Израел Бен Каспит. Присъстват 
още заглавия на израелския журналист, политик и депутат  Офер Шелах, 
на известния романист Асаф Инбари, Нова Семел и др. 

Това са първите книги на иврит, които постъпват във фонда на 
библиотеката. 

УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ НА ЛЕТИЩЕ 
БУРГАС 

За поредна година Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ 
изрази почитта си към паметта на загиналите при терористичния акт на 
летище Бургас на 18 юли 2012 година.  Центърът отново се включи във 
възпоменателната церемония в памет на израелците  Маор Харуш, Елиор 
Приес, Ицик Коленги, Амир Менаше и Кошава Шрики и българинът 
Мустафа Кьосов. 



 

Представители на „Алеф“ положиха венец на паметника на жертвите в 
атентата и изразиха съпричастието си към болката за нелепо отнетите 
невинни човешки животи.   

АЛЕФ ПОИСКА СИНАГОГАТА  ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В „СТАРА 
КАРТА НА БУРГАС” 

 

Барелефи на  бургаската Синагога и католическата църква да бъдат 
включени в мозайката „Стара карта на Бургас” на ул. „Богориди”, предлага 
„Алеф”.  Сградите на двата храма са символ на многоликото етническо и 
религиозно многообразие на града. 

 „Алеф” обосновава предложението си в специално  писмо до кмета на 
Бургас Димитър Николов. Сега в мозайката присъстват три храма – 

катедралният  „Св. Св. Кирил и Методий“, построен в някогашния 
български квартал,  гръцката църква „Успение на Пресветата Богородица“ 
и арменската църква „Сурп Хач”. Пропусната е еврейската Синагога, 
разположена  в непосредствена близост до тях. „Сградата на Синагогата е 
едно от културно-исторически богатства на Бургас и е емблематична за 
града. Тя е символ на присъствието на еврейската общност и нейния 
принос за развитието на Бургас още от зората на създаването му до наши 



дни. Изградена между в центъра на някогашния еврейски квартал, в 
историческия център на стария Бургас,  Синагогата ясно обозначава във 
времето и пространството еврейското присъствие в съдбата на града”, се 
казва в мотивите за искането на „Алеф”.  



 

„АЛЕФ” УЧАСТВА В ЦЕРЕМОНИЯТА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА 
НА СПАСЕНИЕТО В ТЕЛ АВИВ 



 

 

Паметник на спасението, посветен на българите, предотвратили 
депортацията на евреите към нацистките лагери на смъртта и на спасените 
близо 48 000 евреи бе открит в гр. Яфо, Тел Авив, Израел на 5 септември. 
На тържествената церемония по откриването му присъстваха министър –
председателят на Израел Бенямин Нетаняху, кметът на Тел Авив Рон 
Хулдаи, представители на българската общност в Израел и българска 
правителствена делегация, водена от министър – председателя Бойко 
Борисов. 

Център „Алеф”, представляван от председателя му Алберта Алкалай и 
Лиора Аса, представител на организацията в Израел, бе включен в 
официалната българска делегация заради приноса му за съхраняване на 
паметта сред младите, разширяване на историческото познание и 
популяризиране на героичната постъпка на българите, които в мрачните 
години на Втората световна война отказват да жертват своите събратя –
евреи. 

 



 

 

„МОРЕ ОТ ДУМИ” 

Бургас стана домакин на уникална българо-унгарска литературна среща, 
организирана от Център „Алеф”.  Събитието се осъществи по проект, 
финансиран от Министерството на културата в рамките на 
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. 

Седем унгарски писатели - Сабина Уги,  Дьонди Хегедюш,  Дьорд Сонди, 
Атила  Хедьи Ботош,  Атила Яс, Имре Бабич и Чаба Жебьок, заедно с 
 бургаските си колеги Керана Ангелова, Калина Тельянова, Бина Калс, 
Роза Максимова, Милка Иванова, Иван Сухиванов, Мина Кръстева, Елена 
Трендафилова, Росен Друмев и Елка Василева интерпретираха обща тема в 
творческо ателие  и създадоха 19 поетични творби на двата езика – 

български и унгарски. Създадените в творческото ателие стихове 



прозвучаха чрез преводите на Дьорд Сонди и Лиана Петрова на 
последвалата литературна вечер. 

 

 

 



 

Домът на писателя се оказа тесен да побере хората, пожелали да се 
запознаят отблизо с представители на съвременната унгарска литература и 
да чуят как звучи поетичната унгарска реч. Унгарските поети разказаха са 
себе си своето творчество, а техният предводител Дьорд Сонди – творец, 
трайно свързан с България, сподели и основните отлики на съвременната 
унгарска литература. Творческата среща прерасна в приятелска и положи 
основите за бъдещи виртуални и реални срещи. 



 

 

 



  

„АЛЕФ” ОБЯВИ ШЕСТИЯ СИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС 

 



Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”  отправи поредното 
си творческо предизвикателство с шестото издание на Националния 
литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена”. Този път младите автори ще трябва да смесят реалност с 
въображение и да разкажат истории за любов и приятелство между 
българи и евреи. 

За първи път тази година, освен ученици, в творческата надпревара ще 
могат да участват и студенти от цялата страна.  Център „Алеф” промени 
регламента и разшири възрастовия обхват на надпреварата поради големия 
интерес и многобройните запитвания за участие от страна на студенти от 
различни университети в страната.   

Темата на конкурса е: ДА ОБИЧАШ, ВЪПРЕКИ… 

Задачата на участниците е да напишат художествен разказ за любовта, 
приятелството, разбирателството, взаимопомощта и саможертвата между 
българи и евреи. На основата на прочетено в учебници и книги, видяно във 
филм или в музей, научено от хора, преживели война, Холокост и други 
човешки изпитания, младите автори трябва да създадат своя история и да я 
изпратят за конкурса. Най-добрите в двете възрастови категории ще бъдат 
наградени на традиционна тържествена церемония в Бургас през пролетта 
на 2019 година.  

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 75 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЕВРЕИ 



 

„Алеф” се включи в Националната комуникационна стратегия за 
отбелязване на 75 години от спасяването на българските евреи чрез 
кампанията „Холокостът- приносът на България в спасяването на 
евреите”. Центърът гостува последователно в населени места от Бургаска 
област, като изнася исторически беседи и прожектира авторския 
документален филм „Да помним”. Кампанията на „Алеф” стартира от град 
Черноморец със среща с 300  ученици и граждани, продължи с прожекция 
и дискусия пред 400 ученици в Айтос и предвижда подобни събития в 
други селища от областта. 



 

БИБЛИОГРАФИЯ И ФИЛМОГРАФИЯ ОБОГАТЯВАТ  

ВИРТУАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА „АЛЕФ” 

Темата на шестия национален литературен конкурс „Да обичаш, 
въпреки…” предизвиква младите автори да сътворят свой художествен 
разказ за любов, приятелство, разбирателство, взаимопомощ и саможертва 
между българи и евреи, проявени през Втората световна война или други 
драматични периоди от човешката история. За да почерпят вдъхновение от 
действителни лица и събития или от майстори-разказвачи, „Алеф” обогати 
виртуалната библиотека. 

 



 

Освен линкове, водещи към публикации за истински хора и събития, в нея 
е поместена библиография, съдържаща повече от 50 заглавия на 
документални и литературни произведения, свързани с темата на конкурса. 
Сред тях са емблематични книги, издавани в широк диапазон от време, 
като „Крадецът на книги”  от  Маркъс Зюсък,  „Събирачът на дневници” на 
Леа Коен, „Къщата на куклите” на КА-Цетник,  „Дневникът на един 
евреин” на Емил Антонов, „Човекът, който спря Хитлер” на Габриеле 
Нисим и др. Филмографията съдържа над 25 игрални и два документални 
филма. Виртуалната библиотека се обогатява периодично с нови 
материали и заглавия.   

 

ИНИЦИАТИВА ЗА МИНИМУЗЕЙ  НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРЕЙСКА 
ОБЩНОСТ 

 

Да бъде своеобразен пазител на паметта е една от каузите на Център за 
еврейско-българско сътрудничество „Алеф” в Бургас. Сдружението 
положи началото на създаване на минимузей за историята на еврейската 
общност в България. Документи и предмети ще разказват как евреите са 
живели в мир и разбирателство със своите съседи и съграждани, какви са 
техните празници, ритуали, културни традиции…   

 



 

 

  

Една малка част вече е налице - предимно фотоси, писма  и документи, 
както и видео, разказващо за културата и бита на еврейския народ. За да 
стане идеята реалност, Център „Алеф” отправи призив към всички – 

българи и евреи, живеещи в България и съхранили веществени спомени от 
историята на своите родове да  открият  късчета памет и им дадат втори 
живот като част от музейна сбирка. Освен позиционирана в мини музей, 
сбирката  ще бъде заснета и подредена в изложба, която ще може да пътува 
до всички краища на страната и ще бъде илюстратор за исторически 

беседи.  

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

 

Център „Алеф” спечели проект по европейската програма ЕРАЗЪМ +.   
Темата на проекта е „Подкрепата на работниците-мигранти и бежанци за 
култивиране на междукултурни компетенции”. Той има продължителност 
24 месеца  и цели да се разработят и внедрят модули за обучение, дейности 
и материали за работещите с бежанци и мигранти, както и да развие сесии, 
които ще култивират знанията им за междукултурното развитие и 
социално-политическото разнообразие. Проектът е съсредоточен върху 
секторния приоритет „Образование на възрастните”. 

 


