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Център „Алеф" връчи отличието „Пазители на паметта" за 2019 г.
петък, 10 май 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф връчи за втора поредна година отличието
"Пазители на паметта". В 17 ч. на 9 май 2019 г. пред паметника на благодарността в центъра на Бургас,
в зоната, наречена "Толерантност", се събраха Румяна Бъчварова - началник на кабинета на министърпредседателя, Вълчо Чолаков - областен управител на Бургаска област, председателят на общинския
съвет в Бургас Костантин Луков и голяма част от общинските съветници, представители на сливенската
митрополия, на еврейската общност в града, на Лайънс клуб Бургас, младежи, близо сто ученици,
преподаватели и директори на местни гимназии и граждани.
"Носителите на това звание имат мисионерска роля. Те творят историята, с делата си създават основата
и примера, върху който да стъпят бъдещите поколения. Ние сме родени след Втората световна война и
не познаваме нейната унищожителност. Но не бива да забравяме най-масовия геноцид, наречен
Холокост, както и имената на хората, които са направили възможно спасението във време на
изтребление", каза председателят на Център "Алеф Алберта Алкалай минути преди да връчи отличията.
Отличието "Пазител на паметта" за 2019 година бе връчено на началника на кабинета на
министър.-председателя Румяна Бъчварова за съхраняване и популяризиране на непреходните примери
на хуманизъм, доблест и толерантност. Голям е нейният принос в укрепването на демократичните устои
на българското общество. Тя се включва в редица добри инициативи и мероприятия за популяризиране
в световен мащаб на уникалния акт за Спасяването на българските евреи, утвърждаване каузата на
общочовешките ценности и опазване на историческата памет.
Отличието Пазител на паметта за 2019 година бе връчено и на двама бургаски общински съветници Веселин Пренеров, председател на комисията по култура в Общинския съвет и Калояна Живкова за
тяхната съпричастност към инициативите на "Алеф" да съхрани и да намери обществен израз на духа
на свобода, демократичност и толерантност в нашия град.
През тази година отличието Пазител на паметта получи и Веселка Бъклева, преподавател по история в
математическа гимназия "Акад. Никола Обрешков". Стотици са учениците от гимназията, които в
продължение на години тя успя да преведе през мрачните страници на човешката история, да ги
поведе по пътя към хуманизма и да ги превърне в достойни възрастни. Благодарение на нейните
усилия и професионализъм паметта е съхранена и предадена на поколенията след нас.
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Център "Алеф" учреди отличието през 2018 г., след изграждането на паметника на благодарността към
спасителите на бургаските евреи, за да пренася във времето примера на доброто и имената на хората,
които са го сторили. Първият носител на отличието е кметът на Бургас Димитър Николов. През неговия
мандат станаха възможни изграждането на паметника на благодарността, удостояването на двама от
най-заслужилите спасители на бургаските евреи - писателя Петко Росен и кмета Дянко Пръвчев с
почетни звания посмъртно, именуването на градско пространство "Толерантност". Димитър Николов
получи това отличие и като наследник на кмета на Бургас през 1943 г. Дянко Пръвчев, противопоставил
се на заповедта за депортация на бургаските еврейски фамилии към лагерите на смъртта.
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