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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО „АЛЕФ” ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

м. януари 

В Бургас младежи и писатели казаха: „Никога повече Холокост” 

 

 

На 26 януари, в навечерието на Международния ден в памет на жертвите на 

Холокоста бургаската писателска общност и млади литературни дарования 

призоваха да помним миналото, за да не се повтаря злото. Възпоменателната 

вечер бе организирана от Център за еврейско-българско сътрудничество 

„Алеф”. В Дома на писателя в морския град младежи, писатели, общественици 

и представители на община Бургас се върнаха към най-срамния момент от 

историята на човечеството, в който, идеология, основана на и идеята за 

превъзходство на една етническа национална общност над друга, се превръща 

в геноцид. 

Шест милиона жертви – мирни евреи, от които милион и половина деца, убити 

от нацистите по време на Втората световна война не могат да бъдат забравени. 

Важно е този спомен да се предава на следващите поколения, защото са малко 
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вече живите съвременици на онези жестоки събития, а техният „пълнокръвен” 

разказ трябва да бъде съхранен. 

Без предаването на личната или семейна трагедия в съзнанието на голяма част 

от хората 6 милиона жертви може да остане само статистика, каза при 

откриването на възпоменателната вечер председателят на Център „Алеф” 

Алберта Алкалай и разказа историята на свои роднини – семейната двойка 

Дуда и Йосф, които са нямали шанса да останат живи след депортацията от 

Дедеагач, днешен Александруполис. 

„Проблемът на Холокоста не е само еврейски проблем. Това е проблем на 

цялото човечество. Геноцидът отнема човешкото от хората и ние можем да му 

се противопоставим само чрез нашата памет и чрез нашето слово. Писателите, 

чрез своите творби поддържат паметта жива, те не мълчат. Затова Център 

„Алеф” се насочи именно към призваните на създават литература, когато 

обяви литературния ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена”, който само за 8 години прерасна от национален в 

международен с над 1000 участници”, каза Алберта Алкалай. 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Бургас, която поема 

ангажимент да съдейства и за следващите негови издания. 

„Основните участници в този конкурс са младите хора, които успяват да 

осъзнаят другото значение на думата човечност и това го прави изключително 

стойностен. А тази вечер доказва, че има каузи, които продължават да събират 

хората”, каза Диана Саватева, заместник кмет по култура, туризъм и спорт в 

Община Бургас. 

Пред присъстващите бе представено и четвъртото издание на сборника с 

ученически разкази със заглавие „Ще ви разкажа за своя спасител”, събрал 

номинираните творби от Осмия международен литературен ученически 

конкурс. Носителката на втора награда – Елица Георгиева, ученичка от ППМГ 

„Академик Николай Обрешков” – Бургас сподели мотивите, които са я 

накарали да проучи историята на своята героиня Ана Попстефанова и които 

продължават да я водят в желанието да участва и в следващото издание на 

конкурса. 

Както и предходните три сборника с творби от конкурса, и „Ще ви разкажа за 

моя спасител” е признат от МОН като учебно помагало в часовете по история 

и литература. 

„С вълнение следим развитието на конкурса и творбите на младите автори. 

Това, че младите хора проучват, творят, разбират необходимостта от 
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съхраняването на спомена за миналото и не остават равнодушни към съдбите 

на своите герои ни дава надежда, че това зло наистина никога няма да се 

повтори”, каза Роза Боянова, председател на Сдружение „Бургаска писателска 

общност”. 

За поредна година присъстващите се присъединиха към кампанията на 

Световния еврейски конгрес и издигнаха призив „#We Remember” . 

Вечерта завърши с прожекция на игрално – документален филм, разказващ 

историята на еврейската общност във Варшавското гето в годините 1940-1944 

година. 

 

Института за исторически изследвания в БАН включи във фонда си 

новия сборник на „Алеф” 

Сборниците с разкази на отличените в конкурса „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена“ продължават да получават признание в 

образователната система и научните среди. 

След като Министерството на образованието определи сборникът „Ще ви 

разкажа за моя спасител” като уникално учебно помагало за изучаването на 

история и литератури и го включи в националната кампания  „Час по 

достойнство”, изданието получи и поредна оценка от Института за 

исторически изследвания при БАН. 

„Сборникът ще се превърне в едно наистина ценно попълнение в българския 

исторически архив”, пише в благодарствено писмо до Център „Алеф“ проф. д-

р Даниел Вачков, директор на ИИстИ на БАН. Той благодари за книгата и 

уверява, че тя ще бъде включена във фонда на библиотеката на института за 

исторически изследвания. 

Сборникът съдържа 30 разказа на ученици от България, Словакия, Израел, 

Германия и Полша, отличени от журито в деветия Международен литературен 

младежки конкурс на „Алеф”. Те отразяват по изключителен начин цялата 

сложност на времето в периода на Втората световна война и Холокоста, 

преплетена с тревожността и отговорността на младите автори  за бъдещето. 
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м.март 

„Алеф” приобщи ученици от Руската гимназия към подвига на 

спасителите на бургаските евреи 
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В навечерието на Деня на спасяването на българските евреи, жертвите на 

Холокоста и престъпленията срещу човечеството екип на Център „Алеф” 

гостува на ученици от бургаската руска езикова гимназия. Със своя 

увлекателен разказ потомката на спасени бургаски евреи и създател на Център 

за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” на Алберта Алкалай върна 

младите хора към времето на Холокоста, като постави акцент на събитията в 

Бургас преди 79 години. Разказът за проявена човечност, морал и смелост 

прозвуча особено силно на фона на военните действия в Украйна. 

„Във време, когато светът отново се разкъсва и човечността пак е подложена 

на изпитание, решимостта ни да не допуснем забрава на примера на смелите 

българи е още по-голяма”, подчерта Алберта Алкалай. 

Секретарят на „Алеф” Елка Василева препоръча на учениците библиография 

по темата за Холокоста, за да могат те да добият истинска представа за това, 

което се е случвало в годините на Втората световна война. Тя изтъкна, че 

разказите на хора, преживели страшните събития, са много ценни, защото 

http://alef-bg.org/wp-content/uploads/2022/03/6.jpg
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показват истинското лице на жестоките времена. „Вече почти не са останали 

живи свидетели на онова време, затова разчитаме  на разкази на техните 

потомци, научили кое как е било от първа ръка”,  сподели тя. 

„Да се огласяват историите както на спасители, така и на спасени е една от 

целите на литературния конкурс на „Алеф” „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена”. Разказите на младите автори, особено които са 

издирили истински участници в събитията, са сигурно средство против 

забрава”, каза още Алберта Алкалай и призова учениците да се включат в 

надпреварата. 

С жива верига Бургас каза „не на войната” и се поклони пред спасителите 

на българските евреи 

 

С жива верига на мира и солидарността Бургас отбеляза 79 години от 

спасяването на българските евреи. На 10 март около паметника на 

благодарността стотици бургаски граждани образуваха импровизирана верига, 

за да заявят на света, че сетивата са им будни, паметта е жива и не искат 

трагизма на миналото да се пренесе в настоящето. 

Със специална церемония, организирана от Център за еврейско-българско 

сътрудничество „Алеф”, морският град почете Деня на спасението на 

българските евреи от Холокоста и паметта към загиналите 11 343 евреи от 

Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот. 

Да се поклонят пред паметника на благодарността се събраха множество 

представители на институции, общественици, ученици, граждани, журналисти. 

Уважението и признателността си към  спасителите на близо 50 000 български 

евреи  изразиха областният управител Стойко Танков, заместник – кметът 

Диана Саватева, председателят на общинския съвет Севдалина Турманова,  

директорът на РДВР Бургас старши комисар Калоян Калоянов, началникът на 
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РУО Бургас Виолета Илиева, лидерът на ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев, 

общински съветници, представители на Държавен архив – Бургас, РОЕ 

„Шалом“ – Бургас, учители и ученици от Английска гимназия, Немска 

гимназия, Природо-математическа гимназия, Руска гимназия, Гимназия по 

туризъм и СУ „Св. св. Кирил и Методий”, както и потомци на спасени евреи и 

множество граждани. 

„Не избледнява урокът по човеколюбие и съпричастност, завещан от нашите 

предци. Вярвам, че този благороден жест носи своето огромно значение, 

защото доказва, че с общи усилия може да се сътвори добро и да се даде 

надежда там, където е най-нужно”, пише в своя поздравителен адрес Румен 

Радев, Президент на Република България. 

Към ритуала с цветя и поздравителен адрес се присъедини и председателят на 

Народното събрание Никола Минчев. 

„Спомняйки си за делото на нашите предци, днес трябва широко да отворим 

сърцата си, да приемем и да помогнем на всички нуждаещи се. Нека ценим 

историята си, нека я разказваме и бъдем горди с направеното от дедите ни”, 

призова Никола Минчев. 

Писмо изпрати и посланикът на държавата Израел в България Йорам Елрон: 

„Спасяването на българските евреи ни учи, че хората са тези, които решават на 

изберат доброто пред злото, като по този начин имат силата да променят хода 

на историята. Спасението на българските евреи изпраща ясно послание към 

идните поколения, че добрата воля може и трябва да надделее на омразата и 

злото”. 

Поздравителен адрес до Център „Алеф” изпратиха и от Комисията за защита 

от дискриминация. 

В емоционално слово Алберта Алкалай, потомка на спасени бургаски евреи и 

председател на Център „Алеф”, припомни историческия 10 март 1943 година и 

хората, които осъществиха уникалния акт на човечност да не допуснат 

трагедията, сполетяла еврейските общности в Европа, да застигне и бургаските 

евреи. 

„Днес е особено важно, тъй като отново историята се раздира и човечността е 

на изпитание, да си припомним подвига на онези българи, които със 

спасяването на евреите са допринесли за най-големия морален капитал – да 

останеш човек в нечовешки времена”, подчерта тя. „На фона на проявените 

смелост, морал, саможертва, доблест и чест от български депутати, 

православната църква, интелектуалци и обикновени граждани  още по-
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отчетливо се открояват призивите за мир и солидарност. Те са доказателство, 

че обединени от чиста кауза можем да преобърнем историята. Когато в Европа 

отново се води война и се дават невинни жертви, не можем да останем 

безучастни”, каза Алберта Алкалай. 

Участниците във възпоменателната церемония издигнаха своите призиви за 

единство, приятелство, взаимопомощ, съгласие и памет.  Хванати за ръце, те 

образуваха верига на солидарността с надежда, макар и изразени символично, 

енергията на посланията им да изиграе своята роля за възстановяването на 

мира. 

Учениците, положили своите цветя в израз на съпричастност с проявената 

почит, се запознаха със спасителите на бургаските евреи в навечерието на 

паметния ден чрез филма „Да помним”. Документалната лента разказва 

историята на бургаската еврейска общност и съживява част от миналото на 

Бургас като град на толерантността и солидарността. Филмът бе показан в СУ 

„Св. св. Кирил и Методий”, ППМГ, Руска гимназия, Английска гимназия, 

Гимназия по туризъм, Гимназия „Г. Раковски” и Гимназия по строителство и 

архитектура. 

 

Документален филм върна към живот спасителите на бургаските евреи 
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Седем бургаски училища гледаха „Да помним” за 10 март – Ден на спасяването на 

българските евреи от Холокоста 

 

По повод Деня на спасяването на българските евреи и почитане паметта на 

жертвите на Холокоста в няколко бургаски училища бе прожектиран 

документалният филм „Да помним”.  Негов автор е Алберта Алкалай – 

потомка на спасени евреи и основател на Център за еврейско-българско 

сътрудничество „Алеф”. 

Лентата съживява част от историята на Бургас като град на толерантността и 

солидарността. Тя е разказ за бургаските евреи и тяхната изпълнена с 

превратности съдба. Освен архивни кадри, филмът съдържа автентични 

разкази на хора, които споделят своите истории и спомени. От забрава са 

спасени множество достойни личности, които с действията си са облекчили 

съдбата на еврейското население в Бургас и не са допуснали депортацията му 

през 1943 г. 
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Според Алберта Алкалай,  „Алеф” насочва вниманието си предимно към най-

младите, защото това е начинът паметта да се поддържа жива. Особено, когато 

и в съвременния свят насилието и омразата са факт. Единственият начин за 

противопоставяне срещу тях е споделяне на  уроците от миналото. 

„Да помним” бе представен в СУ „Св.св.Кирил и Методий“, Професионална 

гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Английска езикова 

гимназия „Гео Милев“, Профилирана гимназия за романски езици ”Г. С. 

Раковски”, Профилирана природоматематическа гимназия ”Акад. Никола 

Обрешков”, Профилирана гимназия за чужди езици ”Васил Левски” и 

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. 

 

м.април 

250 украински деца – бежанци получиха Великденски подаръци 

Американската фондация SPENCE-CHAPIN и Център за еврейско-българско 

сътрудничество „Алеф”  осигуриха дарението 
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В навечерието на Великден Американската фондация SPENCE-CHAPIN и 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” направиха дарение на 

децата на украинските бежанци, настанени в хотел „Шипка” в Китен. Двете 

организации изненадаха и зарадваха с 250 големи пакета с бисквити, 

шоколади, кроасани, натурални сокове и други любими детски лакомства 

украинските деца. 

В хотел „Шипка” вече повече от месец са намерили подслон, храна и топли 

грижи около 350 украинци, предимно майки с деца, основно от района на 

Харков. Общо в Китен са настанени над 1000 бежанци от Украйна. 

Емоционалната среща започна с минута мълчание за всички жертви на руската 

агресия от последните два месеца. Двеста и петдесет деца със сълзи на очи 

пяха патриотични песни и издигнаха своя глас за благодарност към България. 

Неочакваните подаръци зарадваха украинчетата и техните родители и 

провокираха много детски усмивки и прегръдки. На събитието, организирано с 

помощта на Почетното консулство на Украйна в Бургас, присъстваха кметът 

на община Приморско Димитър Германов и кметът на Китен Николай Марков. 

Те заявиха пред стотиците бежанци, че ще направят всичко възможно те да се 

чувстват спокойни и обгрижени. 

„Искаме да създадем на децата, прогонени от Родината им, празнично 

настроение в тези светли дни. Те получават от нас подаръци, които са 

символът на детството. С нашата инициатива освен да създадем радост на 

децата, ние изразяваме и нашата позиция на съпричастност към Украйна, 

издигаме глас срещу войната. За нас е повече от печално, че тези деца стават 

свидетели на унищожение и смърт и психическата травма ще остане завинаги 

в тяхното съзнание. Българското общество има вековни традиции в приема и 

спасяването на хора от други етноси, бягащи от геноцид и война. България 

приютява бягащите от турския геноцид 22 000 арменци в началото на 20 век, а 

преди 80 години, спасява близо 50 000 български евреи от Холокоста. Това е 

най-големия морален капитал на нашата страна. Затова и днес вълната на 

съпричастност към бягащите от войната в Украйна е норма на човещина и 

достойно поведение.” бе част от обръщението на  Алберта Алкалай, 

председател на ЦЕБС “Алеф”. 

Думи на признателност изрази от името на украинските бежанци Милчо 

Милев, собственик на лагера. Той не скри обаче и тревогата си за по-

нататъшната съдба за украинците, настанени в „Шипка”.  Очаква се на 1 юни 

държавата да прекрати  програмата за помощ към хотелиерите, приютили 

бежанци. След спирането на  субсидиите съдбата на повечето от тези деца е 
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неясна. Това са деца, чиито майки не разполагат със средства, някои от тях са 

сираци и без възможност за самостоятелно препитание. Център “Алеф” 

отправя апел към правителството да подходи отговорно и избирателно спрямо 

прекратяване на помощите за настаняване на украински бежанци. 

Фондация SPENCE-CHAPIN е неправителствена организация, със седалище в 

Ню Йорк, която предлага качествени услуги за осиновяване вече повече от 100 

години. Нейната мисия е да намерят нови родители на деца в нужда в САЩ и в 

други страни по света. Клара Спенс и д-р Хенри Чапин през 1900 година 

създават детски ясли от загриженост към бездомните бебета, изоставени в 

болници и приюти. 

Център за еврейско-българско сътрудничество е неправителствена 

организация. Основната й мисия е да популяризира изключителния акт на 

хуманизъм на българското общество преди 80 години и спасяването на 50 000 

евреи от Холокоста. Сдружението е организатор на международния 

литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява  

цяла вселена”, в който до момента са взели участие над 1500 младежи от 8 

държави. С инициативите си  “Алеф” се противопоставя на всички форми на 

антисемитизъм, расизъм, геноцид и език на омразата. 

 

 

 

Украински деца в Бургас получиха подаръци от Американската фондация 

SPENCE-CHAPIN и Център „Алеф“ 
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Американската фондация SPENCE-CHAPIN и Център за еврейско-българско 

сътрудничество „Алеф” направиха дарение на 50 украински деца, настанени в 

Кризисен център – Община Бургас в Меден Рудник и Спортна база „Ветрен“ 

седмица след като двете организации изненадаха и зарадваха с 250 големи 

пакета с бисквити, шоколади, кроасани, натурални сокове и други любими 

детски лакомства украински деца в хотел „Шипка” в Китен. Емоционалната 

среща на представителите на Център „Алеф“ с малките бежанци от Украйна 

преди Великден предизвика двете организации да продължат добрата 

инициатива и да усмихнат още няколко деца. Благодарността и щастието в 

детските очи стопли сърцата и осмисли деня на екипа на сдружението. 

С тази инициатива освен да създаде радост и усмивки на децата, Център 

„Алеф“ изразява и своята позиция на съпричастност към Украйна и издига 

глас срещу войната. Основната мисия на дружеството е да популяризира 

изключителния акт на хуманизъм на българското общество преди 80 години и 

спасяването на 50 000 евреи от Холокоста. 

Фондация SPENCE-CHAPIN е неправителствена организация, със седалище в 

Ню Йорк, която предлага качествени услуги за осиновяване вече повече от 100 

години. Нейната мисия е да намерят нови родители на деца в нужда в САЩ и в 
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други страни по света. Клара Спенс и д-р Хенри Чапин през 1900 година 

създават детски ясли от загриженост към бездомните бебета, изоставени в 

болници и приюти. 

 

м.май 

Раздадоха европейските награди Симон Визентал за принос в опазване на 

паметта на жертвите на Холокоста 

Център Алеф бе единствената българска организация, която участваше в 

своеобразно състезание за обществен принос заедно с 284 организации и 

личности от 30 страни по света 

 

На тържествена церемония във Виена вчера в австрийския парламент, бяха 

обявени наградите Симон Визентал за 2021 година. Престижното отличие носи 

името на оцелелия от концентрационните лагери австрийски архитект и 

публицист от еврейски произход. След Втората Световна война Визентал се 

превръща в ловец на бивши нацистки престъпници, развива огромна дейност в 

борбата срещу антисемитизма, ангажира европейските  институции за 

опазване паметта на жертвите от Холокоста. 

Наградата, носеща името на легендарната личност се връчва за пръв път на 

личности и организации с принос за опазване на паметта на жертвите и 

образование за Холокоста и борба срешу антисемитизма. По покана на 

Центъра Симон Визентал във Виена, австрийския Национален фонд за 

жертвите от Националсоциализма и Австрийския парламент на тържественото 

събитие, присъстваше Алберта Алкалай, председател на Център за еврейско-

българско сътрудничество Алеф.  Специални гости на церемонията бяха 

Катерина Фон Шнурбайн координатор за борба с антисемитизма от 

Европейската Комисия,  Волфганг Соботка, председател на австрийския 

парламент, политици, дипломати, сървайвари от Холокоста, общественици от 

цяла Европа. 

Център Алеф бе единствената българска организация, която участваше в 

своеобразно състезание за обществен принос заедно с 284 организации и 

личности от 30 страни по света. 

„ Да бъдеш забелязан и поканен на подобен форум е изключително признание.  

Щастлива съм, че с активностите си Център Алеф и най-вече с развитието на 
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международния литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена“ успяваме да популяризираме в Европа уникалния 

феномен на спасяването на българските евреи през Холокоста. Все още този 

разказ не е достатъчно известен по света, младите хора губят връзката с 

миналото. А това е най-големия морален капитал на България. Него трябва да 

завещаем на идните поколения и като повод за национална гордост и като код 

на поведение в бъдещето“,  сподели Алберта Алкалай. 

Наградата Визентал за гражданска ангажираност в образованието за Холокоста 

получи Централният австрийски разследващ офис за следвоенна 

справедливост, Виена, Австрия 

Наградата  Визентал за граждански принос срещу антисемитизма получи 

Еврейския форум за Демокрация и срещу антисемитизма, Берлин Германия 

Голямата награда за обществен принос срещу антисемитизма и образование за 

Холокоста получиха Лили Еберт Великобритания, Цви Нигал,Виена, Австрия 

Карл Пфайфер, Виена, Австрия и Лилиана Сегре, Милано, Италия– четирима 

оцелели от лагерите на смъртта, които от десетилетия се срещат с хиляди 

ученици и младежи и споделят пред тях спомени от най-мрачните времена в 

човешката история с единствената цел „ Да се помни и да не се повтаря!“ 

 

м.юни 

 

Откриване на Международния младежки литературен фестивал 

„Приятелството – смисъл и спасение” 
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На 26 юни 2022 г. в Бургас бе открит първият Международен младежки 

литературен фестивал „Приятелството – смисъл и спасение”, организиран от 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”. В  конферентна зала 

„Акад. Константин Петканов” на Центъра за съвременно изкуство и 

библиотека се събраха 30 млади творци от България, Полша, Словакия, 

Германия, Латвия, Израел, Австрия и Унгария. Те бяха отличени сред общо 

170 участници в Деветия международен литературен ученически конкурс 

„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, тази година на тема: 

„Необикновени постъпки на обикновени хора”.  Основната тема на четирите 

фестивални дни е човечността и смелостта на обикновените хора, живели в 

мрака на Втората световна война и Холокоста и техните съдби, които са 

вдъхновили младите разказвачи да се включат в конкурса. 

На откриването на фестивала присъстваха режисьорът проф. Иван Ничев, 

писателите Георги Бърдаров и Критофър Бъкстън и поетът и журналист Асен 

Йорданов – членове на журито. 
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„Всички вие сте запознати с драматичната история на спасяването на 

българските евреи.  Знаете и кои са спасителите – хора, водени от съвест, 

съпричастие и желание да останат нормални в неморалното време, в което 

живеят. Една от водещите причини те да постъпят по този начин е 

приятелството. Затова нашият фестивал е под мотото на приятелството, което 

може да бъде и спасение. Надяваме се всички вие да станете приятели и да 

останете верни на човечността. Историята за спасението на българските евреи 

все още не е разказана на света. Нашите международни участници ще бъдат 

нейни посланици”, каза при откриването на фестивала Алберта Алкалай – 

председател на Център „Алеф” и инициатор на конкурса и фестивала. 

Фестивалът стартира с прожекция на игралния  филм „Българска рапсодия”, 

който поставя финала на трилогията, посветена на етносите на балканите и 

живота им в годините на Холокоста.  „Това време е вече зад гърба ни, но  днес 

Европа е отново под напрежение и ние, хората на изкуството трябва да се 

борим света да оцелее. Увлечени от литературата, моля в бъдеще мислете и за 

киното, за сценариите, за всичко онова, което бързо и лесно може да стигне до  

хората и да повлияе на тяхната преценка”, призова младежите режисьорът на 

филма Иван Ничев. 

През следващите дни с младите творци своя опит в литературата ще споделят 

писателите Кристофър Бъкстън, Недялко Йорданов, Георги Господинов и 

Георги Бърдаров. 

„Темата на фестивала е впечатляваща, защото няма обикновени и 

необикновени хора  – всички сме обикновени. Литературата ни свързва, 

показва ни такива, каквито сме.  Мечтайте мащабно, така ще оставите следа 

след себе си”, обърна се към участниците Георги Бърдаров. 

Историята на Международния литературен ученически конкурс е разказана и 

върху специална книга-пейка. Тя е монтирана в Морската градина на Бургас, 

срещу Морското казино и ще бъде открита с флашмоб във втория фестивален 

ден – 27 юни.  Младежите ще посетят о-в Света Анастасия, където ще 

присъстват на уъркшоп с Критофър Бъкстън, а ден след това тайните на 

творческото писане ще им разкрият Георги Господинов и Недялко Йорданов. 

Кулминацията на фестивала ще постави церемонията по награждаването на 

победителите в деветото издание на литературния конкурс – на 28 юни от 18 

часа в Международния конгресен център в Бургас.  Освен излъчените от 

журито, през  тази година за първи път чрез онлайн гласуване свой победител 

определи и  публиката. 
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Деветгодишната историята на конкурса и началото на международния 

фестивал обобщи Асен Йорданов – член на журито още от първото издание на 

конкурса: „Идеята за този конкурс се роди в една стая и само да девет години 

той стана международен. Това не е случайно – все повече млади хора 

осъзнават, че действително всеки човешки живот е една цяла вселена. Във 

време на агресия и все по-нарастващо насилие младите искат да съхранят 

изконния човешки морал, любовта и свободата. Могат да го направят чрез 

приятелството, за което този конкурс и този фестивал им помагат”. 

Събитията се провеждат с любезното съдействие на Община 

Бургас, Министерство на образованието и науката, Министерство на 

културата, Министерство на Външните работи, Посолствата на 

Израел, Словакия, Полша и Германия, Полски институт в София, Музей за 

история на полските евреи “ПОЛИН”,  хотел България, хотел Приморец, 

клиника Нефролайф, Триа Сити център, Порт Флот Бургас, БМФ Порт 

Бургас, Международен Конгресен Център 

Медийни партньори: БТА, bivol.bg 
 

Бургас има пейка-книга, която разказва история 

 

Нова пейка – книга „разтваря страници”, за да разкаже историята на 

Международния литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена”, организиран от Център „Алеф”. Пейката ще 

бъде монтирана в района на Морското казино в Приморски парк Бургас и ще 

бъде открита официално с флашмоб в 17 часа на 27 юни 2022 г. Събитието е 

част от първия Международен младежки писателски фестивал „Приятелството 

– смисъл и спасение”, който ще се проведе в Бургас от 26 до 29 юни 2022 г.В 

продължение на 4 дни чрез литературни четения и работилници младежи от 9 

страни ще се срещнат с популярни творци, които  ще споделят с тях своя опит 

и ще има дадат ценни напътствия в бъдещата им литературна реализация. 

Кулминация на фестивала ще е церемонията по награждаването на 

победителите в деветото издание на международния литературен ученически 

конкурс, която ще се проведе на 28 юни 2022 г. от 18 часа в Международния 

конгресен център в Бургас. 
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Много награди и емоции на финала на Деветия международен 

литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена” 

 

„Ще изградим свят без война и  омраза!” Това заявиха лауреатите на Деветия 

международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена”  от сцената на Международния конгресен център 

в Бургас. В конкурса, организиран от Център за еврейско-българско 

сътрудничество „Алеф” със свои разкази на тема  „Необикновени постъпки на 

обикновени хора” се включиха 170 ученици от България, Полша, Словакия, 

Германия, Латвия, Израел, Австрия, Украйна и Унгария. На 28 юни 2022 г.  на 

официална церемония в конгресния център в Бургас представители на 

държавната и местната власт, на дипломатически мисии, както и  изтъкнати 

български творци оповестиха победителите и връчиха наградите. На 

церемонията присъстваха 30 номинирани участници от различни страни. В 

продължение на четири дни – между 26 и 29 юни, в рамките на първия 

Международен младежки литературен фестивал „Приятелството – смисъл и 

спасение”, организиран от Център „Алеф” в Бургас, с тях своя опит в 

литературата споделиха изтъкнати творци като Георги Господинов, Недялко 

Йорданов, Георги Бърдаров, Кристофър Бъкстън, Иван Ничев. Сред 

номинираните журито – българско и чуждестранно,  излъчи победителите в 

конкурса, а церемонията по награждаването бе кулминацията на фестивала. 

Конкурсът се проведе в две категории –  за български и чуждестранни 

участници. В категория „Български участници” първа награда бе присъдена на 

Милица Иванова от Варна за разказа й „Ноев ковчег” – парична премия от 500 

лв. и пластика. За разказа си „На прага” второ място зае Елина Илиева от 

Бургас – 400 лв. Бяха връчени и две трети награди от по 200 лв. – на Теодора 

Бакърджиева от София за разказа „Корабът Струма” и на Светлозара 

Гледачева от Пловдив за разказа „Когато аз бях той”. Всички наградени 

http://alef-bg.org/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.jpg
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участници от България получават възможност да кандидатстват за 

едногодишна стипендия от МОН, съгласно мерките за закрила на талантливи 

деца. 

През тази година за първи път бе учредена и награда на публиката – чрез 

онлайн гласуване. От всички 4581 лайка най-много – 891 бяха за 

разказа”Живот” на Даница Костова от Варна. Нейната награда от 500 лв. бе 

осигурена от бюджета на Министерство на културата. 

Четири награди бяха присъдени в категория „Чуждестранни участници”. 

Първа награда – ваучер за едноседмична почивка в четиризвезден хотел в 

Слънчев бряг получи Антонина Василевска от Полша, озаглавила разказа си с 

името на конкурса. Бяха присъдени две втори места  – на  Нофар Еилон от 

Израел за разказа „Дневникът на Гертруда” на Кевин Хорват от Словакия за 

разказ, с заглавие, едноименно на конкурса. Трето място бе присъдено на 

Дениса Петрова от Словакия за разказа „Бях обикновено момиче, което искаше 

да оцелее”- награда от 150 евро. 

Журито единодушно отсъди и 9 поощрителни награди. Получиха ги 

Константин Атанасов –  Бургас, Мерджан Бекирова – Разград, Виктория 

Пламенова – Кърджали, Хюсеин Адем – Карнобат, Никола Киров – 

Търговище, Елица Геогиева – Бургас, Мила Манчева – София, Хриситяна 

Германова – Бургас и Теодор Иванов – Германия. 

С трудната задача да селектират и отличат най-добрите творби се заеха две 

комисии. Разказите на българските автори оцениха Радостина Николова от 

МОН, писателят Георги Бърдаров, поетът и публицист Румен Леонидов, 

поетът и журналист Асен Йорданов и Алберта Алкалай – председател на 

Център „Алеф”. Чуждестранните разкази бяха оценени от Веред Елрон – 

културно аташе в израелското посолство в България, Дорота Фатер – директор 

на полското училище към посолството на Полша, Ивана Марксфелдова – 

експерт в политическия департамент на президента на Словакия, Сашка 

Журков – публицист и издател от Австрия. 

Съпричастни към идеята поздравителни адреси изпратиха президентът Румен 

Радев, Народното събрание, посланиците на САЩ, Словакия, Германия и 

Украйна, от областния управител на Бургас  и директора на Американския 

еврейски комитет в България. 

„Това не е само конкурс за добра литература. Това е конкурс за гражданска 

позиция. Той провокира младите хора да проявяват голяма смелост, като се 

върнат назад във времето с което нямат никаква поколенческа връзка, да 
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изследват злото и да откроят доброта. Те влизат в ролята на изследователи, 

издирват живи свидетели от времето на Втората световна война и Холокста, 

разказват за хора и събития, неизвестни никому досега”, обобщи 

впечатленията си  Алберта Алкалай пред многобройните зрители на 

церемонията. 

На нея присъстваха Димитър Николов – кмет на Община Бургас, Мария 

Гайдарова – зам.- министър на образованието, Таня Петрова – зам.-министър 

на вътрешните работи, Н. Пр. Йорам Елрон – посланик на Държавата Израел в 

България, Малгожата Хейдук-Громек – консул на Полша, Таня Михайлова – 

директор на Дипломатическия институт към Министерството на външните 

работи, Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет в Бургас, 

старши комисар Калоян Калоянов –  директор на ОД на МВР Бургас, 

писателите Георги Бърдаров, Недялко Йорданов, Кристофър Бъкстън, 

режисьорът проф. Иван Ничев, представители на институции, на бизнеса, на 

образовате структури, ученици и граждани. 

Церемонията по награждаването се превърна в своеобразен спектакъл. Водещи 

бяха Алберта Алкалай и журналистът Георги Тошев. 

 



 

 

Център за 

Еврейско-българско  

Сътрудничество 

 

 Адрес: гр. Бургас, 8000, пл. “Баба Ганка” №4, ет. 4 

тел. 056/896480, факс: 056/896489, e-mail: center.alef@gmail.com 

www.alef-bg.org 

Алберта Алкалай – вдясно и Георги Тошев 

Всеки от номинираните участници в конкурса отправи свое видеопослание 

към присъстващите, а чрез видеообръщение членовете на журито Румен 

Леонидов и Дорота Фатер обобщиха своите впечатления от творбите на 

младите разказвачи. Под музикалния съпровод на 14-годишната цигуларка 

Олга Дойкова актрисата Албена Павлова прочете вълнуващи откъси от 

конкурсни разкази. Към посланието за бъдещ мирен свят се при съединиха и 

младите изпълнителки от детски хор „Милка Стоева” – Бургас. 

„Всяка година историите стават все по-вълнуващи, човешки, докосващи 

сърцето и аз  благодаря на младите хора, които участват в нашия конкурс. Той 

е гордост не само за Бургас, но и за цялата страна” , заяви Димитър Николов – 

кмет на Община Бургас, която е съорганизатор на конкурса. 

Деветото издание на Международният литературен младежки конкурс се 

провежда със специалното съдействие на Община Бургас и под 

патронажа на Министерството на културата и Музея за еврейска 

история „Полин” във Варшава. 

Негови спомоществователи са Община Бургас, Министерство на 

образованието и науката, Министерство на културата, Министерство 

на Външните работи, Посолствата на Израел, Словакия, Полша и 

Германия, Полски институт в София, Музей за история на полските 

евреи “ПОЛИН”,  хотел България, хотел Приморец, клиника Нефролайф, 

Триа Сити център, Порт Флот Бургас, БМФ Порт Бургас, Международен 

Конгресен Център 

Медийни партньори: БТА, bivol.bg 

 

 

м.юли 

„Алеф” почете паметта на жертвите от терористичния акт в Сарафово 
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С възпоменателна церемония на летище Бургас бяха отбелязани десет години 

от кървавия атентат, отнел шест човешки живота.  Почит към паметта на 

невинните жертви отдаде и Център за еврейско-българско сътрудничество 

„Алеф”, съпричастен към каузата за ненасилието, мира и хуманизма. 

Венци и цветя отрупаха мемориала в памет на жертвите, а присъстващите с 

едноминутно мълчание изразиха огромната си мъка за загиналите. Сред 

хората, дошли да почетат паметта им бяха близките на загиналите, посланикът 

на Израел в България Йорам Елрон, посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа, 

кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Стойко Танков, 

 министърът на туризма Христо Проданов, народните представители Петър 

Кънев, Жечо Станков, Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Иван Ченчев, Севим 

Али, Ешереф Ешереф, Фатме Рамадан, Джейхан Ибрямов, , председателят на 

ОбС Бургас проф.Севдалина Турманова, директорът на ОД на МВР в Бургас 

старши комисар Калоян Калоянов, изп.директор на УМБАЛ Бургас д-р Бойко 

Миразчийски, началникът на ВМА ген.майор, проф.д-р Венцислав 

Мутафчиийски, бившият посланик на Израел у нас Шаул Камиса Раз, бившият 

вътрешен министър Цветан Цветанов, представители на ДАНС, 

президентството и Българския червен кръст. 
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м.септември 

Център „Алеф” обявява Десетия международен литературен ученически 

конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” 

Юбилейното издание на надпреварата дава още една възможност за участие – чрез 

видео разказ 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” дава старт на Десетия 

международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена”. 

Десетият конкурс на „Алеф”  е посветен на 80-та годишнина от спасяването на 

евреите в България от лагерите на смъртта на хитлеристка Германия и е на 

тема: ” История за мрак и светлина”. Чрез въображението си участниците 

ще трябва да се пренесат в „мрака” на Холокоста, да разкажат за 

преследваните, но и за „светлината” –  за ценностите, ръководили  достойните 

хора в онези съдбовни години. Да докажат, че между мрака и светлината стои 

човеколюбието. 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Бургас, Министерството на 

образованието и науката, Национален Дворец на децата и Министерството на 

културата. Включен е и в Националния календар на МОН. 

За юбилейното издание на надпреварата „Алеф” дава още една възможност за 

участие като разширява състезателните категории. Освен за написването на 

най-добър художествен разказ,  младежите ще могат да се състезават и за 

създаването на най-добър видео разказ. 

Конкурсът е насочен към учениците от VІІІ до ХІI клас в цялата страна и 

Европа. Те трябва да създадат художествен  или видео разказ на основата на 

исторически факти, в който да вложат и своята фантазия. Участниците ще 

трябва да насочат вниманието си към безпрецедентния акт на спасяване на 

българските евреи по време на Холокоста. Със средствата на художествената 

литература или с похватите на киното /чрез видео разказ/ учениците ще трябва 

да представят тревожното време от Втората световна война, страхът на 

преследваните евреи и смелостта на достойни българи- спасители. Творби, 

които стъпват на автентични истории, ще се разглеждат с предимство. 
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Поощрява се изследователския дух на авторите – като например издирването 

на очевидци на събитията или техни наследници и творчески да пресъздадат 

спомените им. Творческият подход към темата ще бъде високо оценен. 

Конкурсът стартира на 1- ви октомври 2022 година и ще продължи до 2 

февруари 20223, когато  е крайният срок за получаване на ученическите 

творби.  

Художествените разкази трябва да бъдат с обем до 5 страници, шрифт Times 

New Roman, 12  пункта. Видео разказите трябва да са с продължителност до 5 

минути. Могат да съдържат индивидуални спомени, интервю по темата, да 

документират лична история,  да покажат места, където са се развили 

драматичните събития от преди 80 години. Флашмоб, артистични възстановки, 

направени от учениците, сценично разиграване на сюжети са само посоки, в 

които учениците могат да разгърнат заложбите си.  Могат да бъдат заснети на 

телефон, запаметени в облак. Връзката за видеата или разказите трябва да 

бъдат получени на  адрес:  alef.center@gmail.com 

Литературните разкази ще бъдат оценявани от авторитетно жури: писателите 

Георги Господинов, Георги Бърдаров, Румен Леонидов, Асен Йорданов и 

Алберта Алкалай – създател на конкурса. Видео разказите ще бъдат оценявани 

от телевизионера и публицист Георги Тошев. 

Всички номинирани автори ще  бъдат поканени да участват в тридневен 

Международен младежки литературен фестивал „Приятелството – смисъл 

и спасение”, който Център „Алеф” ще организира за втора поредна година 

в Бургас, на разноски на организаторите.  Освен тържествена церемония по 

награждаване,  фестивалът ще съдържа: прожекции на документални филми, 

посветени на Холокоста и уникалното спасение на българските евреи, 

представяне на книги, изложби, литературни работилници, водени от именити 

български писатели и историци, литературни четения и др. Младите творци ще 

общуват в неформална обстановка, ще създадат нови приятелства и 

перспективни контакти. 

Заелите призови места /І, ІІ, ІІІ/  в конкурса ще получат парични награди, 

както и правото да кандидатстват за получаване на годишна стипендия 

или за еднократно финансово подпомагане според Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програмата 

на мерките за закрила на деца с изявени дарби.  

Номинираните литературни творби ще бъдат издадени в сборник –  шесто 

поред книжно издание на „Алеф”. Номинираните видео разкази ще бъдат 

mailto:alef.center@gmail.com
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качени в YouTube. Всички номинирани творби ще бъдат достъпни в сайта на 

„Алеф” http://alef-bg.org/. 

Допълнителна информация за регламента на конкурса и организацията му е  

публикувана на сайта на център „Алеф”www.alef-bg.org. 

Конкурсът „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” е 

утвърден престижен международен форум за младежко творчество. До 

момента, в него са участвали над 1500 младежи от България, Австрия, Полша, 

Германия, Израел, Словакия, Полша, Украйна, Латвия, Унгария. Надпреварата 

не само дава трибуна за проявление на творчески умения, но се доказва и като 

средство за изграждане на гражданска позиция, за формиране на човешки 

добродетели и превръщането им в личностна същност. 

 

м.октомври 

Сборник с ученически разкази от цяла Европа дописва историята на 

Холокоста 

 

Излезе от печат сборникът „Необикновени постъпки на обикновени хора” с 

разкази, получили награди на Деветия международен литературен ученически 

конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, 

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

Сборникът съдържа наградените 18 творби от 180- те разказа на млади 

участници в престижната надпревара от България, Словакия, Израел, 

http://alef-bg.org/
http://www.alef-bg.org/
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Германия, Унгария, Латвия, Австрия, Полша и Украйна. Това е 

една   забележителна колекция от истории, уловили цялата тревожност на 

времето от средата на 20 век, Втората световна война и Холокоста, написана от 

ученици до 19 години. В творбите си младите разказвачи изписват и 

обобщават човешки характери и драми, събират истории и талантливо 

пресъздават епизоди за моралния бунт на обикновения човек срещу 

жестокостта на Холокоста. „Необикновени постъпки на обикновени хора” е 

интригуващо четиво, предизвикващо дълбок размисъл за това как се променя 

светът, за страха и надеждите на обикновените и много уязвими хора в 

обърканото време на война и омраза, когато нищо не е както преди –  на някои 

 бъдещето е отказано, а за други то е въпрос на морал и съвест. 

Сборникът „Необикновени постъпки на обикновени хора” е петото поред 

книжно издание на Център „Алеф”, който ежегодно събира отличени в 

различните издания на конкурса творби. Министерството на образованието 

определи сборниците като уникално учебно помагало за изучаването на 

история и литератури и го включи в националната кампания  „Час по 

достойнство”. По препоръка на МОН изданията с наградени творби от 

конкурса на „Алеф” влизат в училищата, ще бъдат ценен помощник и при 

отбелязването на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи през 

2023 г. 

Литературният конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена” е сред най-значимите прояви на Център „Алеф”, който е приел за 

своя мисия да противодейства срещу всяка форма на фашизъм, ксенофобия, 

тероризъм, расизъм и антисемитизъм. Конкурсът е създаден през 2013 година 

по повод 70-та годишнина от спасяването на българските евреи и се провежда 

ежегодно. Фокусът е върху младите хора, които сега изграждат своята 

гражданска позиция и са най-добрите посланици на мира в името на общото ни 

бъдеще. Литературна надпревара вече е утвърден значим форум за младежко 

творчество, чрез който биват откривани не само много млади литературни 

дарования, но и хора с ярко изявена гражданска позиция. 

За деветото издание на конкурса по темата „Необикновени постъпки на 

обикновени хора” разкази написаха ученици от девет страни. Две комисии – за 

български и чуждестранни автори оцениха творбите и излъчиха най-добрите, 

събрани в едноименния сборник. Изданието съдържа 174 илюстровани 

страници. Освен наградените разкази и оценката на журито, то представя 

литературния конкурс от неговото създаване и развитието му до 2022 г. 

Акцент е поставен и върху първото издание на четиридневния Международен 
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литературен младежки фестивал „Приятелството – смисъл и спасение” , 

организиран от Център „Алеф”. Фестивалът се проведе в Бургас през юни 2022 

година и осигури възможност на 30 участници в конкурса от 9 страни да се 

срещнат с изтъкнати творци и да подкрепят таланта си с нови знания за 

създаването на литературните творения. 

Сборникът е издаден със спомоществователството на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към 

Министерския съвет. 

В електронен вариант „Необикновени постъпки на обикновени хора” e 

достъпен на https://alef-bg.org/3d-flip-

book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0

%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-

%d0%bd%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%

d0%b8/ 

м.ноември 

„Алеф” представи литературния си конкурс на международна 

конференция за борба с антисемитизма 

 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” представи резултатите, 

постигнати в деветгодишната история на литературния конкурс „Който спаси 

едни човешки живот, спасява цяла вселена” на международна конференция за 

борба с антисемитизма. Конференцията  „Борба с антисемитизма и опазване на 

еврейското наследство“ е организирана от Дипломатическият институт към 

министъра на външните работи на Р. България и се проведе в рамките на 

проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия”. На 31 

ноември 2022 г. в София Хотел Балкан български и чуждестранни експерти от 

правителствения, неправителствения и академичния сектор обмениха добри 

практики за противодействие на съвременния антисемитизъм и речта на 

омразата, както и за опазване на еврейското културно наследство и 

историческата памет за Холокоста. 

https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://alef-bg.org/3d-flip-book/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/


 

 

Център за 

Еврейско-българско  

Сътрудничество 

 

 Адрес: гр. Бургас, 8000, пл. “Баба Ганка” №4, ет. 4 

тел. 056/896480, факс: 056/896489, e-mail: center.alef@gmail.com 

www.alef-bg.org 

Сред модераторите на конференцията бяха Алберта Алкалай –  председател на 

Център „Алеф” и Милица Иванова – лауреат на деветото издание на 

литературния конкурс. 

В презентация, придружена с видеозаписи на участници в литературната 

надпревара, Алберта Алкалай представи начините, чрез които конкурсът 

успява да изгради устойчиви морални ценности у младите хора, само за 9 

години да се утвърди като значим форум за младежко творчество и гражданска 

позиция и да привлече към каузата за хуманизъм над 1500 младежи от 9 

страни. 

„Темата на конкурса ме предизвика не само да претворя историческите 

събития в литературна творба, но и да продължа да търся малките истории на 

хора, станали жертва на геноцида”, сподели в експозето си Милица Иванова. 

„За Холокоста не се говори, не се пише достатъчно за онези тъмни  и 

унищожителни години. Учебниците по история маркират бегло този период. А 

за това трябва да се разказва в училище, защото именно българският народ се 

противопоставя на депортациите и България се превръща в ключов фактор в 

борбата срещу нехуманното отношение към еврейския народ”, допълва 

Милица. 

Според проучване на „Алеф” 90% от младите творци  преди да участват в 

конкурса почти не са чували за Холокост и антисемитизъм, не са на ясно какво 

точно означават и какво поражда тези обществени явления. Някои от 

учениците дори са били симпатизанти на крайнодесни младежки формации с 

уклон към фашизъм и нацизъм. В процеса на подготовка за конкурса 

възгледите им започват да се променят,  обръща се посоката на тяхното 

мислене, инициативата на „Алеф” ги спасява от пагубното въздействие на 

съвременната неонацистка  пропаганда. 

Така „Алеф” успява да промени резултатите от доскорошни социологически 

проучвания, според които между 35% и 50% от българите имат смътна 

представа за явлението Холокост и понятието „антисемитизъм”, а сред 

младите едва близо 6% имат някакви познания за тях. Девет години след 

създаването на конкурса младежите знаят за трагедията на невинния еврейски 

народ, на чието място в бъдеще би могъл да бъде всеки друг и са решени  да не 

допуснат отново в живота си ужасът и насилието. 
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„Алеф” представи инициативите си на Световната среща на българските 

медии в Израел 

 

 
Като пазител на паметта и инициатор за предаването й на младите поколения, 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” участва в 17-ата 

Световна среща на българските медии в Израел. Срещата на тема „Медии и 

спасение”се проведе в навечерието на 80-годишнина от спасяването на 

http://alef-bg.org/wp-content/uploads/2022/11/image_6483441-1.jpg
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българските евреи. Организатор на форума е Българската телеграфна агенция. 

В продължение на три дни от 1 до 3 ноември  в Йерусалим и Тел Авив редица 

инициативи и срещи-разговори поставиха акцент върху  уникалния акт на 

спасяване на българските евреи по време на Холокоста. Сред участниците във 

форума бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, служебните министри на 

културата и на туризма Велислав Минеков и Илин Димитров, посланикът на 

България в Израел Румяна Бъчварова, представители на различни държавни 

институции и сдружения и на 20 български медии от 13 държави. 

„Срещата в Светите земи трябва да помогне на българските медии да 

разпространят три важни знания. Първото е за спасяването на българските 

евреи преди 80 години и за мъката и отдаването на почит към онези евреи по 

света, които не са били спасени“, каза генералният директор на БТА Кирил 

Вълчев в приветствието си към участниците. 

За Център „Алеф” унаследяването на паметта за спасяването на българските 

евреи в условията на социална и културна промяна е мисия. На срещата в 

Израел, която поставя началото на честванията, присъства председателят на 

„Алеф” Алберта Алкалай. 

 

Символично начало за отбелязване на паметната годишнина бе дадено с 

церемония по поднасяне на цветя и венци на Паметника на спасението в Яфо, 

Тел Авив. 

„Този български паметник напомня на света и на нас, че доброто е непобедимо 

и доброто е много повече от злото. Един паметник, които ще напомня за един 

миг от човешката история за безпределен героизъм. Да, казвате, че имената не 

помним, но имената и лицата на тези хора ще останат завинаги в аналите на 

поколенията напред, защото преди 79 години една малка страна, една България 

извърши безпрецедентен подвиг – успя да защити своите евреи и от 

територията на страната нито един да не отиде в концентрационните лагери. 

Успя да защити 48 хил. човека така, както не го направи нито една друга 

европейска страна „, подчерта в словото си вицепрезидентът Илияна Йотова. 

 

Участниците в срещата посетиха и Световния център за възпоменание на 

жертвите на Холокоста „Яд Вашем“, Йерусалим. Мемориалният комплекс е 

създаден, за да се отдаде почит на близо шестте милиона евреи, убити по 

време на Втората световна война (1939-1945). Той се простира върху площ от 

45 акра на Хълма на паметта в Йерусалим и включва различни музеи, 

изследователски и образователни центрове, паметници и мемориали. 
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Съзнавайки силата и значението на посланията, Център „Алеф” не веднъж е 

насочвал младите си последователи към опознаване на мястото, което пази 

историята и на жертвите и на „спасените”. Сред най-значимите инициативи на 

сдружението е Международният литературен ученически конкурс „Който 

спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, който се провежда 

ежегодно от 2013 г. Партньор на „Алеф” за всички издания на конкурса е 

Мемориалът Яд Вашем, който издирва и увековечава паметта на хора от 

нееврейски произход, които с риск за живота си са спасявали евреи от 

нацистко изтребление и присъжда почетното звание „Праведник на света”. В 

не едно от изданията на конкурса експонати на Мемориала са вдъхновявали 

младите автори.  Седмото издание през 2020 г. бе на тема „Аз съм един от тях, 

българските праведници на света”, а през 2022 г. някои от участниците отново 

се връщат към историята, съхранявана в Мемориала и разказват за събития, 

посветени на темата „Необикновени постъпки на обикновени хора”. 

Вицепрезидентът Илиана Йотова посети и иновативното училище за млади 

лидери Яфе Ноф в Йерусалим, където специално за събитието децата бяха 

разучили и изпълниха българска популярна песен. Пред преподаватели от 

училището Алберта Алкалай представи литературния конкурс на „Алеф” с 

фокус върху десетото му издание. От две години, откакто литературният 

конкурс е международен, в него са участвали близо 50 млади автори от Израел. 

Литературното предизвикателство е интересно за младежите от Израел, към 

него ги насочват и преподавателите им. Преди да сътворят своите разкази, 

младите автори преминават през специални литературни работилници, където 

получават насоки как да интерпретират темите и да възкресят истории, 

основани върху исторически събития от времето на Холокоста. Средно 

училище „Бен Цви” в град Кирият Оно, което през 2021 г. включи в 

надпреварата 11 свои ученици, дори издаде в самостоятелно книжно издание 

техните разкази на иврит. 

 

Ино Ицхак, председател на организацията на българските евреи в Израел 

„Ехуд Олей” изрази благодарността към българската държава и българския 

народ на среща с евреи-заселници от България. Настроенията сред тях обобщи 

Румяна Бъчварова, посланик на България в Държавата Израел, която в рамките 

на мандата си посвети поредица от инициативи, за да приобщи младото 

поколение – потомци  на еврейски заселници от България и да запази паметта 

на спасителите жива.  „Ние като българи дължим благодарност на българските 

евреи, които идвайки тук, създават един образ на страната ни, на хората, който 
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е изключително позитивен. Тук ми казваха: Щом си българин, значи си добър 

човек и това не подлежи на съмнение”, каза Румяна Бъчварова. 

 

„Изключително съм щастлива за възможността да участвам в този висок и 

важен форум. Срещите ми и дискусиите с различни български и израелски 

институции, медии, наследници на спасени български евреи ме увериха, че 

разказът за спасяването все още не е довършен. Драматична и болезнена тази 

тема трябва да бъде разказана и на света и на българите. Носим наследството 

 и тъгата по унищожените с указ на българската държава 11 343 евреи от 

Беломорска Тракия, Македония и Пирот, но и носим гордостта от небивалия за 

Холокоста подвиг –спасените близо 50 000 живота на българските евреи. 

Идните поколения трябва да знаят цялата история, трябва да могат да 

назовават имената на спасителите, трябва да искат да приличат на тези 

спасители и днес. Да предавам паметта и благодарността за спасяването е моя 

мисия и дълг. Защото „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена”. Мисля, че тук в Йерусалим, най-свещеното място за и евреи и за 

християни най-осезателно можем да усетим смелостта на онези достойни 

българи, готови на истинска саможертва в името на това да спасят човешки 

живот и да останат Човеци в нечовешко време.  Щастлива съм, че днес 

българските държавни институции и медии в условията на нова война в 

Европа имат разбирането за необходимостта да отстояваме хуманизма. Да 

помним, за да не се повтаря  и това послание да се предава на бъдещите 

поколения”, каза Алберта Алкалай при завръщането си от Израел. 

 

 

В Деня на толерантността ученици и Център „Алеф” изпратиха послания 

за разбирателство и мир 
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Толерантността към различията  е свобода на духа и висша човешка 

добродетел. Така учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ обобщиха 

изводите от своеобразния „час по толерантност”, проведен в училището със 

съдействието на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”.  На 15 

ноември, в навечерието на Международния ден на толерантността в актова 

зала на гимназията над 50 ученици от 9 клас дебатираха по темата за 

човешките добродетели.  Под ръководството на преподавателя по история 

Димитрина Русинова те формулираха понятието „толерантност”,  дадоха 

примери за толерантност в исторически план и в нашето съвремие, 

коментираха как могат да бъдат променени възгледите, нагласите и 

предразсъдъците, за да се даде отпор на омразата и антихуманизма, на  

надигащия се антисемитизъм и вихрещия се тероризъм.  В SMS-и  до своите 

приятели и в социалните мрежи младежите изпратиха своите послания за 

толерантност. Отправиха призив за мир, разбирателство, приятелство и 

изразиха надежда, че всички хора по света могат да живеят щастливо. 

Център „Алеф”, който е приел  за своя кауза да дава отпор на омразата и 

антихуманизма и да подпомага  толерантността между хората от различните 

етноси,  всяка година  на тази дата организира различни дискусии,  фестивали,  

представления от типа „флаш моб”, филмови прожекции и  други прояви, за да 
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приобщи повече хора към идеята за разбирателство в името на общото бъдеще. 

Пред учениците от бургаската математическа гимназия „Алеф” представи най-

новото, пето издание на сборника с ученически творби „Необикновени 

постъпки на обикновени хора”. Сборникът съдържа 18 художествени разказа, 

написани от техни връстници, наградени на Деветия международен 

литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява 

цяла вселена”. В своите произведения младежите разказват за моралния бунт 

на обикновения човек срещу жестокостта на Холокоста, за злото и доброто, за 

безразличието и съпричастността, за надеждата, че може да бъде намерен път 

към толерантността и човечността. 

Деветокласниците разговаряха и със своята по-голяма съученичка Елица 

Георгиева, чиито разкази са награждавани в конкурса и са публикувани в две 

от изданията на „Алеф”. Научиха още, че всеки от тях може да се превърне в 

посланик на толерантността, изследовател и автор, дописващ историята на 

спасяването на българските евреи, ако участва със своя творба  – художествен 

или видео разказ, в Десетия международен литературен ученически конкурс, 

който тази година е посветен на 80-та годишнина от спасяването на 

българските евреи и е на тема „История за мрак и светлина”. Конкурсът вече е 

стартирал, а ученическите творби се очакват до 1 февруари 2023 на адреса на 

Център „Алеф” center.alef@gmail.com. 

В рамките на „часа по толерантност” учениците гледаха и документалния 

филм на Алберта Алкалай „Да помним”  – 30-минутен разказ за бургаските 

евреи, тяхната изпълнена с превратности съдба и за техните спасители – 

достойни личности, които с действията си са облекчили съдбата на местното 

еврейско население и не са допуснали депортацията му през 1943 г. Филмът 

съживява част от историята на Бургас като град на толерантността и 

солидарността. 

Център „Алеф” – партньор на  Форума на гражданското общество за 

борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския живот в Европа на 

Европейската комисия 

mailto:center.alef@gmail.com
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С активната си работа по опазването на паметта за Холокоста и стимулиране 

на интерес сред младото поколение към историческите събития от Втората 

световна война и спасяването на българските евреи Център за еврейско-

българско сътрудничество „Алеф” е припознат като партньор във Форума на 

гражданското общество за борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския 

живот в Европа, който се проведе в Брюксел на 16 и 17 ноември 2022 г. 

Европейската комисия прие Стратегия за борба с антисемитизма и укрепването 

на еврейски живот в Европейския съюз. Съобразно Стратегията всяка държава 

членка ще трябва да изпълни редица дейности за превенция и борба с 

различните форми на антиметизъм и ксенофобия. В изпълнение на 

Стратегията гражданският форум събра в Брюксел представители на 

европейски и международни еврейски и нееврейски организации, 

представители на институции на ЕС, експерти и академици, за да засили 

активното сътрудничество между организациите на гражданското общество и 

да предостави повече информация за това, как те могат да изградят успешни 
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съвместни  проекти. Център „Алеф бе представен от председателя си Алберта 

Алкалай. 

„ Антисемитизмът се проявява в много форми, всички еднакво пагубни, 

независимо от източника. Ето защо се нуждаем от холистичен подход, за да му 

се противопоставим, подход в който научните изследвания, иновациите и 

образованието играят ключова роля, анализирайки движещите сили, 

изследвайки начините за справяне с антисемитизма, укрепвайки устойчивостта 

на младите хора към всички форми на нетолерантност и дискриминация и 

спомагайки за изграждането на единен фронт срещу омразата.”, коментира 

темата българският еврокомисар Мария Габриел. 

Форумът се проведе в няколко сесии. С дейността си да провокира младите 

хора чрез литературата и творчеството да опазват паметта на спасителите на 

българските евреи „Алеф” активно се включи в темата за изграждане на мрежа 

от млади европейски посланици за опазване паметта на Холокоста. 
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На уършоп, свързан с образованието и опазването на паметта, бяха 

представени идеите и целите на Международния литературен ученически 

конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, 

организиран от Център „Алеф”, както и уникалния акт на спасението на 

българските евреи. Работната група се запозна и с последното книжно издание 

на „Алеф” – сборникът с ученически разкази, наградени на Деветия 

международен литературен ученически конкурс  със заглавие „Необикновени 

постъпки на обикновени хора”. 

В рамките на форума бе дискутирана и темата за  борбата срещу онлайн 

антисемитизма. Присъстващите се обединиха около идеята,  че всичко започва 

с думи. Силата на езика на омразата, с който социалните мрежи изобилстват и 

който днес се приема за даденост, лесно утре може да се превърне във 

физическа агресия. Затова усилията на Европейската комисия и на всички 

организации, участващи в този форум, са насочени с начините за справяне с 

модерните предизвикателства на нашето съвремие. 

Специално внимание бе обърнато и на опазването на еврейска култура и 

материално наследство в европейските страни. 

На форума присъстваха близо  200 представители на най-големите еврейски и 

нееврейски организации от Европа, чиято дейност е свързана с опазването на 

човешките права и противодействие на расизма, ксенофобията и 

антисемитизма: представители на Европейската комисия, Европейски еврейски 

конгрес, на академични институти като университета в Кеймбридж, Фондация 

Ротшилд, Музей POLIN, Унгарския еврейски музей, Белгийски еврейски 

музей, Естонски еврейски музей, фондация „Аушвиц,  Център за изследване на 

еврейската история в Румъния, Къщата на Ане Франк, представители на 

еврейски организации от Гърция, Чехия, Литва, Португалия, Австрия, 

Германия и други европейски страни. 

 

м.декември 

 

Награда на публиката и за десетото издани на литературния конкурс на 

„Алеф“ 

В Десетия международен литературен ученически конкурс „Който спаси един 

човешки живот, спасява цяла вселена” свой победител ще излъчи и 

публиката. Наградата на публиката от 500 лева  отново е осигурена от 
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бюджета си Министерството на културата, под чийто патронаж се провежда 

десетото издание на конкурса на тема:”История за мрак и 

светлина”. Носителят на наградата ще бъде определен според броя 

харесвания на  номинираните разкази и ще бъде оповестен на официалната 

церемония по награждаване през лятото на 2023 г. Читателите ще могат да 

гласуват за своя фаворит само в категорията за художествени разкази от 

български автори. Номинираните разкази ще бъдат качени в сайта на Център 

„Алеф” http://alef-bg.org/, а гласуването ще се извършва чрез линк под всеки 

разказ. 

Център „Алеф” учреди наградата на публиката за деветото издание на 

конкурса. Над 4000 души се включиха в гласуването, с 891 глада наградата 

получи Даница Костова от Варна. 

 

 

http://alef-bg.org/

