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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО „АЛЕФ” ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

м. януари 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ХОЛОКОСТА 

 

Международният ден в памет на жертвите на Холокоста бе отбелязан с 

виртуално събитие, организирано от  Център за еврейско–българско 

сътрудничество „Алеф”. В интернет пространството си дадоха среща 

младежи от Бургас, София, Гоце Делчев, Кърджали, Рудозем, Благоевград 

и Казанлък, които дискутираха  отражението на миналото върху 

съвремието и бъдещето. Те разсъждаваха върху въпросите: защо е 

необходимо държавите да имат специален възпоменателен ден за 

Холокоста; Защо трябва да помним  Холокоста; какви послания отправя 

историята на днешния ден; защо темата за най-мрачният период от 20 

век е все по-актуална актуална днес, и др. 

Във виртуалната дискусия се включиха Никола Петков – главен експерт в 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси към Министерския съвет и поетът Константин 

Корадов. 
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Млади актьори от театрална трупа „Валери и приятели” поднесоха 

словесен поетичен венец в памет на невинните жертви на нацизма. Под 

мотото „Обещавам да помня” те представиха стихове от поетите Нели 

Закс, Мартин Нимьолер, Атанас Капралов,  Венда Райкова, Бина Калс, 

Керана Ангелова, Светла Гунчева, Стана Апостолова. 

В края на виртуалната среща бе спазена традицията на този ден Бургас да 

се присъедини към кампанията на Световния еврейски конгрес „#We 

Remember” за борба с антисемитизма и всички форми на омраза, геноцид 

и ксенофобия. Със своите снимки участниците в събитието категорично 

заявиха: „Ние помним, за да не се повтаря!” 

„АЛЕФ” ВЛЕЗЕ В СВЕТОВНА МРЕЖА ЗА БОРБА С АНТИСЕМИТИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” бе включен в 

световната мрежа за борба с антисемитизма „NOA”. Дейността на 

сдружението е впечатлила международната организация “CEJI” /Еврейски 

принос към приобщаваща Европа/, чието седалище е в Брюксел. 

Организацията е под егидата на Европейската комисия и работи в 

партньорство с мрежата за борба с антисемитизма „NOA”. Именно по 

препоръка на CEJI „Алеф” бе поканен да се включи в „NОА Compass” с най-

значимата си инициатива – конкурса „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена”. 
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м. февруари 

ПАМЕТНА ПЛОЧА ЗА ПЪРВИТЕ ЕМИГРАНТИ КЪМ ИЗРАЕЛ БЕ 

ПОСТАВЕНА НА ПРИСТАНИЩЕТО 

 

 

Възпоменателна плоча на входа на Морска гара – Бургас допълни 

историята на спасяването на българските евреи. „От бургаското 

пристанище на 27 декември 1947 г. 15 000 румънски и 400 български 

евреи, оцелели от Холокоста, потеглиха с корабите „Pan Crescent” и „Pan 

York” към своята мечта да живеят в свободна и независима държава – 

Държавата Израел”, е написано на плочата.  Инициативата за поставянето 

й е на израелските граждани Зеавит Блуменфелд  и д-р Натан Барух и на 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”. 

Възпоменателната плоча  ще бъде включена в туристическия маршрут на 

израелските туристи.  
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м. март 

„АЛЕФ”  СЕ ВКЛЮЧИ В „УРОК  ПО ДОСТОЙНСТВО” 

 

 

 

Сборникът с най-добрите разкази от VІІ литературен младежки конкурс 

„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” бе в основата на 

час по история, посветен на Деня на спасяването на българските евреи в 

37СУ „Райна Княгиня”- София. Урокът по достойнство бе нагледно 

проявление на мисията на „Алеф”– чрез преоткриване на историята да се 

формира съвременна гражданска позиция у младите хора.  
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ЛИТЕРАТУРЕН УЪРКШОП „ПАМЕТТА КАТО СП АСЕНИЕ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Алеф” и Бургаската писателска общност отбелязаха паметната дата 10 

март с литературна работилница. В нея участваха  ученици от средните 

училища в града. Под мотото „Паметта като спасение” на живо и онлайн в 

литературния уъркшоп се включиха ученици от ПГПА „Гео Милев“, ПГПНЕ 

„Гьоте“, ПГЧЕ „Васил Левски“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГПЕЕ, 

ПТГ, НУМСИ и 134 училище „Димчо Дебелянов”- София, заедно с 

преподавателката им по иврит Стела Динкова. 

Технологията на художествената словесност бе представена на младите 

автори от писателите Милка Иванова, Елка Василева и поетът, публицист 

и издател Румен Леонидов, който като член на журито на литературния 

конкурс на „Алеф” даде насоки на младите автори. 

Онлайн към дискутираната тема за претворение на историята в 

литературно произведение се присъедини Весела Палдъмова – директор 

на 134 СУ – София, преподавател по български език и литература, която 

разясни процеса на изграждане на литературна творба и как се 

структурира разказ. 
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Как творческата работилница да помогне на желаещите да участват в 

националния литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена” обясни Алберта Алкалай. 

След като получиха отговори на зададени от тях въпроси, учениците си 

тръгнаха от „Часа по творение” с домашна работа. Всеки от тях получи 

ключова информация за различни български „спасители”, която да им 

помогне да развият свои художествени творби и да участват с тях в 

литературния конкурс. 

 

ДЕН НА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ОТ ХОЛОКОСТА 

 

Денят на спасяването на българските евреи от Холокоста и почита към 

паметта на невинно загиналите 11343 евреи от Вардарска Македония, 

Беломорска Тракия, Пирот  бе отбелязан с тържествен ритуал, 

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

Венци и цветя отрупаха паметника на признателност в центъра на Бургас, 

издигнат от потомци на спасените евреи в града. Своята почит към 
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спасителите оказаха представители на политическа партия ГЕРБ,  

председателят на общинския съвет Севдалина Турманова, представители 

на общинската и областната администрации, общински съветници,  

множество младежи – ученици и студенти, учители и директори на 

бургаски училища, потомци на спасени евреи и десетки граждани. 

 

м. юни 

„АЛЕФ” НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОСМИЯ ЛИТЕРАТУРЕН 

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На изключително тържествена церемония по награждаването на 24 юни в 

Конгресния център Бургас Център „Алеф” награди победителите в Осмия 

младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена”. Международният характер на конкурса и 

впечатляващият мащаб на надпреварата привлякоха в залата младежи от 
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5 страни, посланици на четири държави, учители, ученици, 

общественици. Сред специалните гости на събитието бяха кметът на 

Бургас Димитър Николов, областният управител проф. Мария Нейкова, Н. 

Пр. Йорам Елрон – посланик на Израел у нас,  Н.Пр. Кристоф Айххорн – 

посланик на Федерална Република Германия, Н. Пр. Мануел Корчек – 

посланик на Словашката република и Анджей Мойковски – първи 

съветник в Посолството на Полша и директор на Полския институт в 

София, областният управител на Бургаска област проф. Мария Нейкова, 

председателят на общинския съвет в Бургас проф. Севдалина Турманова, 

Силва Хачерян – началник отдел „Регионални дейности” в 

Министерството на културата, Явор Койнаков – Старши експерт 

„Координация на международни културни проекти” в  Държавния 

културен институт към министъра на външните работи, поетът и 

почетен гражданин на Бургас Недялко Йорданов и др. 

В осмото издание на конкурса на тема „Ще ви разкажа за своя спасител” 

със свои разкази се включиха 180 младежи от България, Израел, 

Словакия, Полша и Германия. Творбите на авторите от България оцени 

компетентно жури в състав: Радостина Николова,старши експерт в МОН ; 

Георги Бърдаров, писател,  специалист по етно религиозни конфликти; 

Румен Леонидов – поет и издател на сайта Факел.бг;  Асен Йорданов – 

журналист, поет и директор на сайта Бивол.бг; Алберта Алкалай – 

председател на ЦЕБС „Алеф” и основател на конкурса. 

Разказите в категория „Чуждестранни автори” бяха оценени от 

международно жури в състав: Павол Ранков – писател, Словакия; Николай 

Фенерски, писател и преводач от словашки; Веред Елрон – културно 

аташе в Посолство на Израел в България; Дорота Фатер, директор на 

полското училище към Посолството на Полша в България. 

Голямата награда в категория „Български автори” получи Снежана 

Костадинова, ученичка от Гоце Делчев. Наградата връчи кметът на Бургас 

Димитър Николов. 
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Второ място в същата категория бе отсъдено на Елица Георгиева от 

Бургас, която получи наградата си от  Н. Пр. Йорам Елрон – посланик на 

Израел у нас. 

Третата награда връчи посланикът на Словашката република Н. Пр. 

Мануел Корчек. Наградата бе присъдена на Велислава Щерева от Русе.  

Първа награда в категория „Чуждестранни автори” завоюва Омер 

Моледано от Израел. Наградата връчи посланикът на Федерална 

Република Германия  Н. Пр. Кристоф Айххорн.  

Анджей Мойковски – първи съветник в Посолството на Полша и директор 

на Полския институт в София връчи втората награда в тази категория на 

Доминика Пашутхова от Словакия. 

Трета награда получи Пьотр Степулак от Полша. Наградата връчи Асен 

Йорданов, поет, директор на сайта „Биволъ” и член на журито.  

Всички номинирани участници получиха поощрителни награди, грамоти,  

книги. 

За литературна надпревара на „Алеф” 2021 година е от особено значение. 

Конкурсът за първи път е международен и това му дава възможност да се 

превърне в световна трибуна за популяризиране на българския феномен 

на спасение на евреите през Холокоста и за създаване на трайни ценности 

сред младите хора. 

Поздравителни адреси към организаторите изпратиха министърът на 

образованието и науката проф. Николай Денков, Дирекция „Права на 

човека” към Министерството на външните работи, Виктор Меламед, 

директор на офиса на Американския еврейски комитет за България.  

Финалистите в конкурса участваха в разнообразни съпътстващи събития 

в деня след церемонията по награждаване. Те посетиха о-в Света 

Анастасия, където се запознаха с историята му и опитаха морски дарове, 

разгледаха изложбата „Израелски открития, променили света” в Центъра 

за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, срещнаха се на живо с 
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писателя Георги Бърдаров, който представи пред тях книгата си „Абсолво 

те” и сподели някои тайни на словесното изкуство, гледаха филма 

„Семейството на Ники”, представен премиерно пред тях. 

Осмото издание на конкурса се проведе под патронажа на 

Министерството на културата на Република България и със специалното 

съдействие на Община Бургас.  Негови спомоществователи са  

Министерството на образованието и науката, Посолството на Държавата 

Израел, Посолството на Словакия, Полски институт в София, Клиника „Ню 

Лайф” , Триа Сити Център, Булгариен Директ Райзен, БМФ Порт Бургас, 

Международен конгресен център. 
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м. юли 

ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В 

САРАФОВО 

 

 

„Алеф” спази традицията да отдаде почит на невинните жертви, загинали 

при атентата на летище Бургас на 18 юли 2012 година. Съпричастен към 

каузата за ненасилието, мира и хуманизма, „Алеф” положи венец на 

мемориала, издигнат на мястото на атентата. 
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м. август 

„АЛЕФ” ДОВЕДЕ В БУРГАС ИЗРАЕЛСКИ АРТИСТ ОТ СВЕТОВНА 

ВЕЛИЧИНА 

 

Моноспектакълът „A WAKE” на израелската танцьорка и хореограф 

Мириам Енгел събра в Бургас почитатели на изкуството от всички 

възрасти и се превърна в едно от запомнящите се събития в културния 

календар на август.  Артистката изтанцува живота си чрез метафората на 

движенията, съчетавайки пантомима с пластика, глас  и мимика по 

неподражаем начин.  

Уменията си не само да създава изкуство и да усъвършенства различни 

техники за себе си, но и да обучава и общува, Мириам Енгел показа в 

организираната танцова работилница на следващия ден. В „Танцуваме с 

Мириам” се включиха момичетата от танцова школа „Дюн”. С уъркшопа, 
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проведен в Младежкия културен център, бе поставено началото на 

бъдещо перспективно сътрудничество между Мириам Енгел и танцова 

школа „Дюн”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мириам Енгел гостува в Бургас по покана на Център за еврейско-

българско сътрудничество „Алеф”,  с финансовата подкрепа на Община 

Бургас и съдействието на Посолството на Държавата Израел в България. 

Специфичното общуване и сближаване между хората от различни етноси 

чрез изкуство е една от целите, които „Алеф”  се стреми да постигне в 

своята дейност. 
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м. септември 

В ИЗРАЕЛ ИЗДАДОХА СБОРНИК С РАЗКАЗИ НА УЧАСТНИЦИ В 

КОНКУРСА НА “АЛЕФ” 
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Център „Алеф” получи ценен подарък от Израел – книга с разказите на 

участниците в осмото издание на надпреварата от град Кириат Оно. Тя е 

издадена по инициатива на средно училище „Бен Цви”, което се представи 

в конкурса с 11 от общо 15 израелски млади творци. 

Преди да сътворят своите разкази, младите автори от училище „Бен Цви” 

преминаха през специален уъркшоп, в който получиха компетентна 

помощ как да интерпретират темата на конкурса в художествени 

произведения. Публикуването на творбите им в сборник потвърждава 

сериозното отношение към литературния форум на „Алеф” като 

възможност за творческа изява, придобиване на нови познания и 

личностно развитие на учениците. 

м. октомври 

СТАРТИРА ДЕВЕТИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

 

Център „Алеф” даде старт на 

Деветия международен 

литературен ученически конкурс 

„Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена”. 

Надпреварата отново  е 

с международно участие и за 

пореден път е включена в 

Националния календар на 

Министерството на образованието 

и науката. 

Участниците в конкурса ще творят 

по темата „Необикновени постъпки 

на обикновени хора”. Крайният срок 
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за представяне на конкурсните творби е 1 февруари 2022 година. 

м. ноември 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

 

Център „Алеф”  отново приобщи бургазлии към идеята за разбирателство 

и  толерантност в името на общото бъдеще.  Международния ден на 

толерантността – 16 ноември бе отбелязан с две събития – флашмоб и 

филмова прожекция. Няколко  десетки младежи от елитни бургаски 

училища написаха върху разноцветни балони своите послания за 

разбирателство и толерантност,  а вятърът ги понесе, за да привлекат 

повече хора към идеята да изградим един по-добър свят. 

По-късно в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино”  

младежите гледаха полския документален филм „Варшава: Разделен 

град” на Ерик Беднарски. Лентата бе предоставена на „Алеф” от Полския 

институт в София специално за този ден. Филмовият разказ е създаден на 
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базата на автентични документи и свидетели на събитията от времето на 

Холокоста.  

За дейността си, посветена на единението,  толерантността и морала 

„Алеф” получи поздравителни адреси от кмета на Бургас Димитър 

Николов и Ивона Якушко-Дудка – съветник на Посолството на Република 

Полша и изпълнителен директор на  Полският институт в София. 

м. декември 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ СБОРНИКЪТ „ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЗА МОЯ СПАСИТЕЛ” 

 

Излезе от печат сборникът „Ще ви разкажа 

за моя спасител” с творби, получили 

награди и номинации на Международния 

литературен ученически конкурс „Който 

спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена”.  Сборникът съдържа 30 разказа 

на млади автори от България, Словакия, 

Израел, Германия и Полша – 

забележителна колекция от истории, 

уловили цялата тревожност на времето от 

средата на 20 век, Втората световна война 

и Холокоста. 

Изданието съдържа 256 илюстровани 

страници, на които  представя 

литературния конкурс от неговото възникване досега, като поставя фокус 

върху последното, осмо издание.  Сборникът  е издаден с финансовата 

подкрепа на Община Бургас.  Той вече е в ръцете и на израелските 

участници в конкурса от град  Кириат Оно. В библиотеката на училище 

„Бен Цви” българският сборник се нарежда до книгата с разказите на 

всичките 11 ученици, участвали в конкурса на „Алеф”, но отпечатана на 

иврит. 


