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Под звуците на класическа музика 
изложбата беше открита от дирек-
тора на Националната библиотека 
Петър Крoупа. Приветствайки 
присъстващите, той даде думата 
на г-н Лъчезар Петков, извънреден 
и пълномощен посланик на Бълга-
рия в Чешката република. В своето 
изказване посланик Петков ни 
върна мислено в годините на Вто-
рата световна война, припомняйки 
зловещата антисемитска кампания 
на нацистите в окупираните от тях 
земи, целяща изтреблениетo на 
еврейското население. България се 
оказва единствената държава, която 
се опълчва на Хитлер. Затова и поде-

тата в българското общество кам-
пания за спасяване на българските 
евреи може да се окачестви като 
уникална история, подчерта българ-
ският посланик. Днешната изложба 
е посветена на тези драматични 
събития и е до голяма степен плод 
на усилията на доц. Албена Танева от 
Центъра за еврейски изследвания 
към СУ „Св. Климент Охридски“.
Посланикът на Израел Гари Корен 
също припомни тези ужасяващи 
събития, припомняйки, че те имат 
и своя чешки аналог – зловещия 
нацистки концентрационен лагер 
Терезин. Заместник-министърът на 
културата на Чешката република 

Петра Смоликова предаде от името 
на министър Даниел Херман специ-
ални приветствия към присъства-
щите. Историята досега е показала, 
че и в най-тежките мигове винаги 
се появяват смели и самоотверже-
ни хора, които намират сили да се 
противопоставят на жестокостта. За 
нас, чехите, тази изложба е възмож-
ност да се запознаем с българската 
история, заяви тя в изказването си. 
Бившият чешки посланик в България 
Петър Поспихал припомни огромна-
та заслуга на тогавашния заместник-
председател на Народното събрание 
в България Димитър Пешев в кампа-
нията за спасяването на българските 
евреи.
Доц. Албена Танева започна своето 
емоционално изказване с призова-
ващия към размисъл въпрос „Как 
историята ни учи?“. Ние, изследо-
вателите, трудно можем да оценим 
изцяло и всестранно историята на 
Холокоста. За тази цел е нужно да 
разгледаме проблема от няколко 
ъгъла – както от гледна точка на 
официалната политика спрямо 
евреите, така и от гледна точка на 
общественото мнение и по-точно 
на подетото гражданско движение 
в тяхна защита, посочи тя в изказва-
нето си.

д-р Красимира Мархолева

„Силата на гражданското общество“
На 23 октомври 2015 г. в централното фоайе на Народната библиотека в Прага (Клемен-
тинум) беше открита изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите 
в България по време на Холокоста“, посветена на спасените от депортация в нацистките 
концлагери български евреи по време на Втората световна война. Народната библиотека 
и Българското посолство в Прага бяха организатори на изложбата, която се проведе под 
патронажа на министъра на културата на Чешката република Даниел Херман. 
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Посланикът на Израел Гари Корен, доц. д-р Албена Танева, зам. министърът на културата 
Петра Смоликова, българският посланик Лъчезар Петков, експосланик Петър Поспихал

Музикален поздрав към присъстващите  
отправи цигуларката Марта Танева


