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ОТЧЕТ  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО „АЛЕФ” ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

м. януари 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ДЕН НА 

ХОЛОКОСТА 

По традиция Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” 

организира събития, посветени на Международния възпоменателен ден 

на Холокоста. Сдружението направи Бургас съпричастен към ключови 

откъси от човешката история, като организира публична прожекция на 

филма „Кой ще напише нашата история” на Роберта Гросман и Нанси 

Спилбърг. Игрално-документалната лента ”WHO WILL WRITE OUR 

HISTORY” пресъздава по изключително въздействащ начин историята на 

еврейската общност във Варшавското гето в годините 1940-1944. 

Потресаващи документални кадри са съчетани с разкази на оцелели от 

кървавия Холокост в Полша. Поради ограниченията, наложени от 

пандемията covid 19, прожекцията бе осъществена през м. февруари. 

На 27 януари по  телевизия „Скат” бе излъчен филмът на Алберта Алкалай 

„Да помним”, посветен на спасителите на бургаските евреи. 
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ИЗДАВАНЕ НА СБОРНИК „ДА ОБИЧАШ, ВЪПРЕКИ…” 

Излезе от печат сборникът с разкази „Да обичаш, въпреки…”, който 

съдържа наградените творби на ученици и студенти в VІ литературен 

конкурс на „Алеф”. В него се включиха 129 ученици от над 40 градове и 

села и 16 студенти от 11 университета. Те смесиха историческата правда 

със своето въображение и разказаха великолепни истории за любов, 

приятелство и разбирателство между българи и евреи в годините на 

Холокоста.  

Сборникът е ценно помагало за уроците по история, защото е написана от 

младежи и въздейства на връстниците им по емоционален начин. Това е 

от съществено значение, особено когато текстовете се отнасят за по-

малко познат исторически период и навлизането в него изисква по-

специфичен подход. 
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м. февруари 

УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА СВЕТОВНИЯ ЕВРЕЙСКИ КОНГРЕС  

#WEREMEMBER  

С лозунга „Ние помним”, издигнат от над 150 ученици, учители, граждани, 

общественици и представители на институции,  Бургас се присъедини 

към кампанията на Световния еврейски конгрес #WeRemember за борба с 

антисемитизма и всички форми на омраза, геноцид и ксенофобия. 

Инициативата е организирана от „Алеф” за четвърти път. Това стана чрез 

прожекцията на игрално-документалният филм „Кой ще напише нашата 

история”. Център „Алеф” получи специалните права за излъчването на 

филма, дело на Роберта Гросман, Нанси Спилбърг, носителят на „Оскар” 

Ейдриан Броуди и холивудската звезда Джоан Алън. Единствената му 

прожекция в Бургас се състоя на 7 февруари 2020 г. в голямата зала на 

Областна администрация.  
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„Подобни автентични разкази са особено ценни днес, когато сме 

свидетели на опити за подмяна на миналото, пренаписване на историята, 

проявления на неонацизъм и цинично желание да се неглижира 

антисемитизма.  Всяка година целият свят отбелязва тази годишнина и 

казва „Не!” на човеконенавистния фашистки режим. Ние наистина трябва 

да помним, защото онова, което се е случило през Втората световна война 

не е само престъпление срещу евреите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това е престъпление срещу човечеството, унищожаване на човешкото във 

всички нас”,  каза председателят на Център „Алеф” Алберта Алклай и 

призова присъстващите с обща снимка и плакати „Ние помним” да се 

присъединят към световната инициатива. 
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„АЛЕФ” ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯТ НА ОКАЗВАНЕ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ 

АНТИНАЦИСТИТЕ 

Със специална публикация „Алеф” отбеляза Деня на оказване на 

признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в 

България.  

„Споделихме факти от историята, за да дадем път на незабравата. Нека, 

изразявайки своята почит и благодарност към тези, които се опълчиха 

срещу пипалата на нацизма, вместо цветя, поднесем памет”, се казва в 

публикацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. март 

АЛЕФ ОРГАНИЗИРА  СЪБИТИЕ С МУЛТИПЛИЦИРАЩ ЕФЕКТ ПО 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

Пред близо 60 представители на различни неправителствени 

организации, на  образователни и социални институции в Бургас бе 

представен проектът на „Алеф” „Подръжка на мигранти и бежанци за 
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култивиране на междукултурни компетенции“, финансиран от  Програма 

Еразъм+ на Европейския съюз. 

Педагози и социални работници дискутираха необходимостта от 

специализирани образователни програми, подготявящи специалисти, 

които да улеснят процеса на интегриране на многобройните мигранти и 

бежанци в страните от ЕС.  Педагозите застъпиха и темата за учебните 

програми, които вече не отговарят на потребностите на умножаващото се 

езиково и културно разнообразие в училищата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„АЛЕФ” ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ 

ОТ ХОЛОКОСТА 

С тържествен ритуал, организиран от „Алеф, Бургас отбеляза  Деня на 

спасяването на българските евреи от Холокоста.  Венци и много цветя 

отрупаха паметника на признателност, издигнат от потомци на спасените 

в памет на смелите и доблестни бургаски общественици, които преди 77 



 

 

Център за 

Еврейско-българско  

Сътрудничество 

 

7 
 

години не са допуснали техните съграждани от еврейски произход да 

бъдат депортирани с ешелоните на смъртта. 

 „В страшните години на Втората световна война има много отделни 

примери за състрадание, но няма друга страна и друг народ, които 

организирано да защитят и да спасят от сигурна смърт цялото си 

еврейско население. В условията на зараждащ се антисиметизъм, с опити 

да се подмени историята и да се неглижира Холокоста, за нас, потомците 

на спасителите и на спасените, паметната дата 10 март придобива 

особено значение.  За нас това е Ден на човечността. Сега ние сме тук, за 

да заявим волята си да не допуснем подобен акт на масово човешко 

унищожение да се повтори”, каза Алберта Алкалай – потомка на спасени 

евреи и председател на Център Алеф”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пред паметника на признателността, издигнат в Зоната на 

толерантността в Бургас, да отдадат своята почит към спасителите 

дойдоха кметът на Бургас Димитър Николов, председателят на 

общинския съвет Севдалина Турманова, представители на областната 

администрация, на ПП ГЕРБ , на Държавен архив – Бургас, на Български 
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антифашистки съюз, общински съветници, учители и директори на 

бургаски училища, потомци на спасени евреи и множество граждани. 

 

 

 

СБОРНИКЪТ „ДА ОБИЧАШ, ВЪПРЕКИ…” СТАНА ОФИЦИАЛНО 

УЧИЛИЩНО ПОМАГАЛО 
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Министерството на образованието определи да популяризира в 

българските училища сборника с номинираните разкази от VІ-я 

национален литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена” на  Център за еврейско-българско сътрудничество 

Алеф”. Сборникът „Да обичаш, въпреки…” ще бъде четен в часовете по 

история и цивилизация, обединени в национална кампания под надслов 

„Час по достойнство”.  Така за пръв път 10 март – Денят на спасяването на 

българските евреи бе отбелязан в българските училища чрез прочит на 

електронната книга на „Алеф”.  

м. април 

СЕДМИЯТ КОНКУРС НА „АЛЕФ” ПРИКЛЮЧИ С РЕКОРД ОТ НАД 150 

ТВОРБИ 

Седмото издание на литературната надпревара на ЦЕБС „Алеф” потърси 

отглас по темата „Аз съм един от тях – българските праведници на света”. 

Свои творби за конкурса изпратиха 151 млади автори – ученици и 

студенти от над 47 населени места в България.  

Младите автори, които се включиха в конкурса, проявиха не само 

творческите си умения, но и съпричастието си към истории, извели на 

показ човешки ценности, проявявани във време на сериозни изпитания.  
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„АЛЕФ” ИЗДАДЕ ПОРЕДНИЯТ БРОЙ НА ЕДНОИМЕННИЯ ВЕСТНИК 

Център „Алеф” спази традицията да издаде вестник АЛЕФ, брой №8, 

който съдържа информация за седмия литературен конкурс, участниците 

в него и финалната церемония, както и за събития, организирани от 

сдружението. Вестникът бе разпространен по време на церемонията на 

реално присъстващите и изпратен по пощата в учебните заведения и 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

м. май 

НОМИНИРАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ В СЕДМИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

Приключи работата на журито в седмото издание на националния 

литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена”.   

Личните съдби на двадесетте български „Праведници на народите на 

света”, обявени от Мемориала на Холокоста Яд Вашем в Израел са 

претворени в чудесни разкази от всички участници в конкурса.  Това 

особено затрудни журито, което задълбочено вникна във всяка от 

творбите, за да селектира най-добрите автори.  Старши експертът от 

Министерството на образованието и науката Радостина Николова, 

публицистът и поет Румен Леонидов и журналистът и поет Асен 

Йорданов взеха своите решения, като се ръководеха от следните 
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критерии: творбата да е в жанр „художествен разказ”, да бъде на високо 

езиково и стилистично ниво, да бъде подчинена на историческата правда, 

оригиналност. Така журито открои 27 номинирани, от които ще бъдат 

излъчени крайните победители.  

За първи път церемонията по награждаване бе решено да се проведе  

онлайн, поради наложените строги ограничения от пандемията COVID 19. 
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м. юни 

„АЛЕФ” ИЗЛЪЧИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЕДМАТА СИ НАЦИОНАЛНА 

ЛИТЕРАТУРНА НАДПРЕВАРА 

Атанас Хрисулев, десетокласник от ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – 

Бургас, получи голямата награда в националния литературния конкурс на 

„Алеф” на тема: „Аз бях един от тях – българските праведници на света”. 

Разказът на Атанас „Приказка, в която се ражда надежда”, посветен на 

Анна Попстефанова, завоюва първото място сред общо 151 младежки 

творби, а авторът ще получи едногодишна стипендия в размер на 1300 

лева. Наградата връчи лично Димитър Николов, кмет на Община Бургас, 

която е своеобразен домакин на конкурса. „Привилегия и отговорност е 

Общината да е домакин на този конкурс. Всяка година той „расте” , а вече 

влезе и в архивите на образователния процес.  Да запазим паметта за 

хората е велико дело. Затова организаторите от Център „Алеф” и 

участниците в конкурса трябва да имат устойчивостта да го продължат”, 

каза кметът Димитър Николов при връчването на наградата. 
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Тази година Център „Алеф” за първи път проведе церемонията по 

връчване на наградите едновременно онлайн и на живо, заради 

ограниченията, наложени от пандемията COVID 19. При изключително 

сложна организация чрез видеоконферентна връзка в церемонията се 

включиха 27 номинирани участници в конкурса, посланикът на България 

в Израел Н. Пр. Румяна Бъчварова и на Израел в България – Н. Пр. Йорам 

Елрон, заместник министърът на образованието и науката Таня 

Михайлова, заместник министърът на културата Амелия Гешева, д-р 

Ангел Чорапчиев – завеждащ отдела по придобиване на архивни 

материали за Централна Европа и Балканите, Ярослав Годун- директор на 

Полския институт в София и Полина Герджикова, потомка на д-р Павел 

Герджиков,  обявен за праведник на народите на света защото с риск за 

живота си е спасил живота на еврейски деца от Беломорксите земи, 

натоварени в ешалоните към лагерите на смъртта, която разказа спомени 

за баща си. Конкурсът и церемонията по награждаването получиха  

подкрепата и на НССЕИВ към Министерския съвет, „БМФ Порт Бургас” и  

ТРИА сити Център. 
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В залата присъстваха ограничен брой зрители – участници в конкурса и 

техни учители и родители, представители на Община Бургас и 

Общинския съвет в града, представители на РУО Бургас, потомци на 

спасени евреи и други гости. 

Видеопоздрав изпрати вицепремиера на България Томислав Дончев, бяха 

получени и поздравителни адреси от областният управител на Бургаска 

област Вълчо Чолаков и Мина Стойкова, потомка на Димитър Пешев. 

„Идеята за тазгодишната тема на конкурса се роди в разговор с  посланика 

на Израел в България Йорам Елрон. Той поиска  информация за  20-те 

български праведници. Тогава си дадох сметка, че нашето общество е почти 

напълно неинформирано за тези хора и техния подвиг, имената им в 

голямата си част остават неизвестни. Те не се изучават в учебните програми 

и споменът за тях бавно изтлява. Недопустимо е за всеки един народ да 

забрави своите герои и да изгуби светлината на техния пример в пътя си 

напред във времето”, каза Алберта Алкалай, председател на Център Алеф” и 

основател на конкурса. 

 „Това е най-смисленото и силно събитие, в което участвам откакто поех 

поста посланик на Израел в България. Впечатлен съм от усилията на „Алеф” 

да възпита човешки ценности у младите. България трябва да се гордее с 

таланта, който показва младото й поколение. Този конкурс може да послужи 

като платформа за обединяване на ученици от България и Израел, които да 

обменят опит и мечти за бъдещето”. С тези думи Н. Пр. Елрон изрази и 

благодарността си към онези българи, които напълно осъзнаващи 

опасностите са спасили своите приятели евреи. 
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Посолството на Израел в България осигури втората награда в категория 

„Ученици” – стипендия в размер на 1200 лева. Получи я 

десетокласничката Божидара Бойчева от Гоце Делчев. 

Две директни включвания от Израел прокараха мост между потомците на 

спасители и спасени. 

„В Израел все още има хора, които помнят годините на Холокоста и 

предават спомена на поколенията след тях. Усещам потребността на 

младите да знаят тази история. Приемам като своя мисия да поддържам 

паметта жива”, изтъкна Н. Пр. Румяна Бъчварова, посланик на България в 

Израел. 

27 хиляди мъже и жени от над  47 държави са обявени за „праведници на 

народите на света”от Мемориала Яд Вашем. От тях българските имена са 

само 20.   Списъкът с праведниците обаче непрекъснато се допълва –  

специална комисия взема решения на основата на определени критерии, 

съобщи д-р Чорапчиев от израелския мемориал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнението на журито обобщи Румен Леонидов: „Прочетохме техните 

произведения, но едновременно с това прочетохме и техните души. По 
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всичко личи, че те са били развълнувани, шокирани от прочетеното. 

Участниците в конкурса  научиха повече отколкото цялото наше 

общество знае за нашите 20 праведници на света. За това трябва да 

благодарим и на техните учители, на тези тихи герои на фронта на 

културата, които заразиха децата с желанието да бъдеш съпричастен.  За 

седма поредна година конкурсът открива нови литературни таланти, 

открива и млади хора, които доказват, че духът надделява”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В категория Студентѝ по преценка на журито първа и втора награда не 

бяха присъдени. Трета награда – 200 лева, получи Светлана Великова от 

ВТУ Велико Търново. 

В категория  Ученици, освен първата и втората награда, журито присъди 

и две трети награди от по 300 лева – над дванадесетокласничката  Ния 

Петкова от София  и на деветокласника  Йоан Иванов от Казанлък. 

Полският институт връчи три поощрителни награди, а директорът му 

Ярослав Годун заяви готовност в следващите издания на конкурса да се 

включи не само с поощрения. Спечелиха ги Елизабет Александрова от 

София, Златара Чакърова от Бургас и Мария Павлова от Кърджали. 
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Специална награда от Националния дворец на децата получи Красимира 

Георгиева, 10 кл., от Велико Търново. 

Награда от 150 лева осигури сайта „Бивол”. Неин носител стана Борис 

Стоянов от Английската гимназия в Бургас. 

Всички номинирани участници получиха грамота за участие, сборника с 

младежки разкази „Да обичаш, въпреки…” и книгата „Моят Шабат” на 

Вивиана Асса с лично послание от автора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. юли 

„АЛЕФ” СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ЧЕТА ИЗРАЕЛСКИ АВТОРИ”. 

Център „Алеф” се включи в кампанията „Чета израелски автори“ по повод 

30-та годишнина от възобновяването на дипломатическите отношения 

между Израел и България. На сайта на сдружението периодично се 

представят израелски писатели, с което се популяризира тяхното 

творчество, както и самата кампания.  До читателите чрез публикациите 

на „Алеф” достигнаха имена, наредени в пантеона на израелската 
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словесност, като Леа Голдберг,  проф. Михаел Бар-Зоар, Ешкол Нево, Етгар 

Керет, Ели Визел, Алеф Бет Йехошуа, Цруя Шалев, най-новата нобелистка 

Луиз Глюк  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„АЛЕФ”  ПОЧЕТЕ  ПАМЕТТА  НА  ЖЕРТВИТЕ ОТ АТЕНТАТА НА 

БУРГАСКОТО ЛЕТИЩЕ 

В навечерието на осмата годишнина от терористичния акт на летище 

Бургас паметта на загиналите израелци и българи почетоха 

представители на посолството на държавата Израел в България, Община 

Бургас, българският директор на Американския еврейски конгрес Виктор 

Меламед, членове на Регионалната организация на ОЕБ Шалом – Бургас. 

Център „Алеф” също изрази своята почит и болка с полагане венец на 

монумента. Пандемията от COVID 19 не позволи на близките на 
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загиналите да пристигнат от Израел за възпоменателна церемония на 

летището, както правеха до сега. 

На фона на цветята, положени на паметника на загиналите, „Алеф” 

отправи своя апел:  Нека не забравяме, че всички хора имат еднакво право 

на живот! Нека се противопоставим на езика на омразата и заживеем в 

свят на толерантност, хуманност, разбирателство и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. август 

„АЛЕФ”  ПРИВЛЕЧЕ МЛАДИ СКУЛПТОРИ КЪМ ЛИТЕРАТУРНИЯ 

КОНКУРС 

Център „Алеф”  обяви конкурс за  оригинален модел - пластика на 

Националния литературен младежки конкурс ”Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена”. Конкурсът е предизвикателство пред млади 

скулптори за изработка на статуетка, която да се връчва на  победителите 

в конкурса. 
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м. септември 

 

„АЛЕФ”  ПУБЛИКУВА НОМИНИРАНИТЕ РАЗКАЗИ В VІІ-Я НАЦИОНАЛЕН 

ЛИТЕРАТУРЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС 

Разказите на всички номинирани в VІІ-я национален литературен 

младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена“ бяха публикувани на сайта на „Алеф“ – http://alef-bg.org/. 

До финала стигнаха 27 млади автори, които се превъплътиха в избран от 

тях българин, провъзгласен от мемориала Яд Вашем в Израел за 

Праведник на народите на света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. октомври 

„АЛЕФ” ПОКАЗА ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ ЛЕГЕНДАРНИ  МЕСТА В 

ТУРСКАТА ЧАСТ НА СТРАНДЖА 

„Алеф” организира журналистически тур по маршрути, водещи до 

свързани с легенди места в турската част на Странджа планина. 

Паралелно с това български и турски журналисти участваха в семинар по 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-bg.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0VFNtn2mY6cUTXTPozMjmbeFuHqbKeKHNziyJPp2avUUhUg_EEuN03_aw&h=AT3CDbo1M3wWSXx8Kjt1zdPHNyALAcut8zAhSuYRhsDOP72lfS3RWSk5mqBnu0UrPjn9GV4NvtD3Yz4MnbPMJN7FXFc0sH44tqlmbfvPB4kp0VdPUNXnu6aaUAym9Imer2cT7Ybt235qlP2Bg5kF6iKVzldhQJJSsDSbsc_Q0PRi6xaQ_6jMlIx4wounpVmSE383MCcwKTVk_cLBcANYIrOcscHVphYv3FkGldQGlTrsWHsapz46wFdJTpbLqJX_ji6y4dmW76i-zHrTevvlNQA-4BFpU8egCImwD3PuVy7UBXZ7IwuqYzE6pzQePpQLw12RMDxuNjTE6mszn8bbaPGkrxcAiUop64uNxabxA819HVxux0md_V4gGkuF62C1j3ueJGm6ZRIED4JdOBh9k9W_UCBXaSRenODV2jQbU1NsGFBTSehfIhSoCNg5XegfEfM7AGJprbnp4_gjiM8By9T7ch6Cx4yhce-7dAol9DqQoYgQMcez6pT5RtYZcfA4I5QJqr8_8sbo16uhW1AeoXYcwzfdCjk-N6YDiHHw5wGYBiEBgulYZxCJEYQhebCvwxpWa_QI_wGLCJwMRejYpvt2W2oK6OpnB8n36QSBOxdSN_BaYBlJCnLhI5XRnrZUqg
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проекта „Легенди без граници”, финансиран от Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 

2014-2020. Лектори по темата „Обединени идеи за представяне на 

устойчив трансграничен продукт”, бяха специалисти от Тракийския 

университет в Одрин. 

 

 

 

 

 

 

 

Български и турски журналисти заедно дискутираха защо и как медиите 

да работят за изграждането на положителен имидж на туризма в региона, 

независимо от проблемите в бранша. Те се обединиха около идеята за 

създаване на обща трансгранична медийна стратегия и 

популяризирането на нов туристически продукт – легендарен туризъм. В 

рамките на семинара бе направена и атрактивна презентация на 

легендарните места в турска Странджа.  
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Журналистическия тур премина през повечето места, свързани с 

местните легенди. Така представителите на бургаските медии станаха 

първите проходчици по новите маршрути на легендарен туризъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„АЛЕФ” ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛЕГЕНДАРНИЯ 

ТУРИЗЪМ 

„Алеф” организира в Бургас семинар на тема: „Нови методи за 

интерпретация и представяне на културното наследство”. Семинарът е 

част от проект „Легенди без граници”, финансиран по програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -

2020. Проектът се изпълнява от Център за еврейско-българско 

сътрудничество „Алеф” и Одринска изследователска организация на 

трансграничните култури. 

Целта на обучението бе да повиши информираността, знанията и 

уменията за развитие на нов алтернативен вид туризъм – легендарен 

туризъм.   Участие в семинара взеха представители на културни 

институции от общините Бургас, Малко Търново, Одрин и Къркларели – 
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читалища, туристически информационни центрове, представители на 

местните администрации и неправителствени организации. 

Обучението бе проведено от утвърдени специалисти в областта на 

туризма, културата и рекламата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

„АЛЕФ” ОРГАНИЗИРА ВЪЗСТАНОВКИ НА СТРАНДЖАНСКИ ЛЕГЕНДИ 

Предания и тайнства от Странджа планина оживяха на сцената на 

амфитеатъра в Приморско и в градски парк в Одрин. Те бяха 

пресъздадени от български и турски художествени състави в спектакъл, 

организиран от  Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” – 

Бургас и Асоциация за изследване на граничните култури в Одрин, 

Република Турция.  
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Инициативата е част от проект № СВ 005.2.23.007 – „Легенди без 

граници”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020. 

„АЛЕФ” ПОСРЕЩНА ПОСЛАНИКЪТ НА ИЗРАЕЛ У НАС Н. ПР.  ЙОРАМ 

ЕЛРОН 

Посланикът на Израел Н. Пр. Йорам Елрон , който гостува в Бургас,  по 

покана на „Алеф” посети мемориалния паметник на благодарността, 

изграден от сдружението в знак на признателност към  достойни бургазлии, 

спасили своите съграждани евреи от унищожение  през жестоките години на 

Холокоста.  Каква е историята на този паметник, кои са хората, които са 

оставили имената си в аналите на Бургас като град на толерантността, как се 

пази паметта за тях и за събитията, превърнали се в еталон за човечност 

разказа на госта председателят на „Алеф” и потомка на спасени евреи 

Алберта Алкалай. 

Посланикът се срещна с трима лауреати в седмия литературен конкурс, 

организиран от Център „Алеф „ - бургаските ученици: Атанас Хрисулев, 

Алиша Задикян, Константин  Атанасов.  Дипломатът  изрази пред тях своята 

радост и удовлетворение от това, че пазят паметта за уникалния акт на 

спасяване на българските евреи. „Вие сте мостът между миналото и 
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бъдещето и истинските посланици на хуманизма”,   изтъкна той и им 

отправи покана да посетят Израелското посолство. 

Г-н Елрон се запозна и с Димитрина Русинова, преподавател по история от 

ППМГ „Акад. Никола Обрешков” Бургас,  преминала обучение в  

мемориалния комплекс Яд Вашем, Израел, по специална междудържавна 

българо-израелска програма.  

Посланик Елрон положи цветя на мемориала в знак на признателност към 

бургаските спасители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ноември 

„АЛЕФ” ПРОВЕДЕ ФЛАШМОБ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

Граждани и младежи в Бургас отбелязаха Световния ден на 

Толерантността с направиха флашмоб, организиран от Центъра за 

еврейско-българско сътрудничество „Алеф”. Събитието се състоя в 

специално именуваната Зона „Толерантност” в центъра на града. Името 

„Толерантност” бе дадено с решение на Общинския съвет в града, по 

инициатива на „Алеф”. 

Ученици от бургаски училища отправиха своите призиви за хуманизъм, 

разбирателство, уважение, хармония и мир. На разноцветни балони 
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младите хора изписаха съкровените си послания за един по-добър и по-

човечен свят. След като балоните бяха пуснати в небето, всеки участник 

закачи своето послание на малко бяло листче в клонките на 

вечнозелената ела, зад Паметника на благодарността.  

 

 

 

 

 

 

 

  

„Обичайте и се обичайте”, „Да бъде мир и любов”, „Да бъдем равни в 

различието си”, „Не бъдете безразлични”, „Да бъдем добри”, „Да има 

добронамереност”, „Подайте си ръка”, „Открийте човешкото в другия” 

бяха част от посланията, изписани върху балоните, които ги отнесоха над 

Бургас. 
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„АЛЕФ” УЧАСТВА В СЕМИНАР „ХОЛОКОСТА В БЪЛГАРСКОТО КИНО” 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” бе специален гост 

на семинара „Българската кинематография и Холокост”, който се проведе 

в Пловдив. Сред бургаските участници бяха бургаски ученици – активисти 

на сдружението и финалисти в националния литературен конкурс „Който 

спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” и преподавателката по 

история Димитрина Русинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Върху темата как се помни историята за Холокоста и спасяването в 

еврейската общност акцентира в изказването си на семинара 

председателят на „Алеф”Алберта Алкалай. Тя изрази своята идея творби 

на млади хора, участвали в седмия литературен конкурс на „АлеФ”, да 

станат основа за сценарий на нов български филм, посветен на 

българските праведници на народите, обявени от Яд Вашем – 

единствената официална международна институция, която дава това 

звание за човещина и за доблест. 

Преди да отпътува обратно за Бургас, групата посети някои от местата, 

свързани със спасяването на българските евреи – паметни плочи в 

синагогата и еврейското училище и паметника на благодарността. 
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„АЛЕФ” ОБЯВИ ОСМИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН 

КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА 

ВСЕЛЕНА” 

 „Алеф” обяви VІІІ Национален ученически литературен конкурс „Който 

спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.  Темата на осмото 

издание на конкурса е „Ще ви разкажа за моя спасител”. Тя предизвиква 

младите автори да дадат полет на въображението си като се опрат на 

историческата правда. 

Конкурсът стартира на 11 ноември 2020 г. Със свои художествени разкази 

в него могат да се включат средношколци от цялата страна. Техните 

творби ще се приемат до 1 март 2021 година. 
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м. декември 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ СБОРНИКЪТ „АЗ СЪМ ЕДИН ОТ ТЯХ – БЪЛГАРСКИТЕ 

ПРАВЕДНИЦИ НА СВЕТА“ 

 

 

 

 

 

 

Излезе от печат сборникът с разкази за съдбите на 20-те български  

“Праведници на света”. Тази единствената по рода си книга събира на 

едно място житейските съдби на достойни българи, удостоени с 

огромното признание от Мемориалния комплекс “Яд Вашем” в 

Йерусалим. Тези наши сънародници са написали със смелостта си част от 

величавата история на България – спасяването на българските евреи от 

Холокоста.  

Изданието съдържа 27 разказа, написани от младежи – ученици и 

студенти, участници в Седмия национален литературен младежки 

конкурс  „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ и 

номинирани от журито. 

Това е третото издание на Център „Алеф“, което съдържа наградени 

младежки творби от литературния конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена“. Сборникът „Аз съм един от тях – 

българските праведници на света“ бе разпознат като уникално 

образователно и историческо помагало и получи подкрепата на МОН.  

Образователната институция разпореди ползването му в учебната 

програма по темата за Холокоста в часовете по история. Книгата ще бъде 

включена в националната  кампания на МОН „Урок по достойнство” и е 
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препоръчана като христоматия за самоподготовка за участие в 8-то 

издание на надпреварата „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена. 

ЦЕЛОГОДИШНА ДЕЙНОСТ 

В годините сайтът на център Алеф www.alef-bg.org , както и страницата ни 

във Фейсбук се превърна в уникална по същността си медия. Освен новини, 

свързани с конкретната дейност на Център „Алеф” – литературен конкурс, 

образователни инициативи, срещи, възпоменателни събития и други, на 

сайта присъстват разнообразни материали по актуални теми на съвремието, 

отнасящи се до взаимовръзките на евреи и българи. При нас всеки ден могат 

да се прочетат любопитни материали за известни личности по света с 

еврейски произход,  за исторически събития и места, както и интересни 

разкази за еврейския бит, култура, религия. Голям интерес предизвикват 

статиите, посветени на Айсидора Дънкан, Джером Селинджър, Гуинет 

Полтроу, Мая Плисецкая, бащата на ядрено-магнитния резонанс Исидор 

Раби и много други. Няма друга подобна българска медия, която да запълва 

интереса, свързан с еврейското българско и световно духовно наследство. 

 Всички материали, поместени на сайта са илюстрирани с фотоси. Обединени 

в богата галерия, те събират мнения и коментари на читателите. Често 

някои статии се превръщат в своеобразна трибуна на читателски мнения и 

това е една от най-добрите форми за противостоене срещу антисемитизма и 

езика на омразата. 

 

Изготвил: Елка Василева 

 

Утвърдил: Алберта Алкалай 

 

07.01.2020 г. 

http://www.alef-bg.org/

