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МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ 

Международният ученически литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена” е сред най-популярните инициативи на Център „Алеф”. Конкурсът бе обявен през 2013 г. 

по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта. До 2020 г. 

литературната надпревара беше със статут на национален конкурс. От 2021 г. конкурсът вече е 

международен. 

В деветте издания на конкурса досега са участвали повече от 1500 автори на възраст между 15 и 19 

години от над 100 града в България, както и участници от Полша, Словакия, Израел, Латвия, 

Австрия, Германия, Унгария и Украйна. Всички те впечатляват журито с творческия си подход и 

амбициозните изследвания, които  им позволяват да разкажат малко познати истории и да извадят от 

забвение имена на спасители и спасени. Всяка година темите са различни, но неизменно са свързани 

с Холокоста и спасяването на българските евреи. От няколко години надпреварата е включена на 

Националния календар на МОН. 

Досега близо 120 участници са получили парични награди, стипендии, награди – пътувания в 

чужбина и участия в международни семинари. 

Литературният конкурс придобива все по-голям обществен отзвук. Той е официално утвърден сред 

националните културни и образователни събития на Министерството на образованието и науката и 

Министерството на културата. 

През 2022г. мащабите на най-значимата инициатива на Център „Алеф” се разгърнаха още повече. 

Беше дадено началото на първия Международен литературен младежки фестивал „Приятелството – 

смисъл и спасение”. 30-те номинирани български и международни участници от деветото издание 

на конкурса „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” дойдоха в Бургас на разноски 

на организаторите. Те станаха част от 4-дневния литературен фестивал, който  съдържаше 

прожекции на документални филми, представяне на книги, изложби, литературни работилници, 

водени от именитите български писатели Георги Господинов, Георги Бърдаров, Недялко Йорданов и 

Кристофър Бъкстон. Специална вечер на приятелството даде възможност младите творци да 

общуват в неформална обстановка и да създадат нови приятелства и перспективни контакти. 

Кулминацията на фестивала бе официалната церемония по награждаване на лауреатите в конкурса. 

Тържествената церемонията е ежегодно ключово събитие в културния календар на Бургас. 

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА 

През 2014 г. „Алеф“ създаде уникална българо-еврейска виртуална библиотека, чиято цел 

първоначално бе да дава повече информация за еврейската история на участниците в литературния 

конкурс, но по-късно бе системно обогатявана и допълвана с нови заглавия и разнородна интересна 

информация по темата. http://alef-bg.org/virtualna-biblioteka/  , https://www.facebook.com/alef.center 
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ИЗДАНИЯТА НА АЛЕФ 

Център "Алеф" събира в книжни издания наградените ученически творби от конкурса „Който спаси 

един човешки живот, спасява цяла вселена”.  Досега са издадени четири сборника, в които са 

публикувани номинираните от журито разкази и есета на автори от България и чужбина. 

Сборниците представят и историята на конкурса, темите, по които пишат учениците, пътеписи на 

младежите, които спечелиха призови места и участваха в Международния конгрес за млади лидери в 

Израел. Уникални по рода си, сборниците с разкази, написани от ученици и предназначени за 

ученици,  бяха определени от Министерството на образованието като учебно помагало за изучаване 

на Холокоста. Сборниците са включени и във фонда на Института за исторически изследвания в 

БАН. Изданиятa „Ще ви разкажа за моя спасител“ 2021, „Аз съм един от тях българските 

праведници на света“ 2020 „Да обичаш въпреки“ 2019, „Който спасява един човешки живот, спасява 

цяла вселена“ 2018 г.се намират в училищни библиотеки и читалища. Освен това те са 

дигитализирани и са достъпни на сайта на „Алеф” : www.alef-bg.org . Предстои да бъде издаден и 

петия сборник с разкази, който ще събере в себе си историите на номинираните участници от 

деветото издание на конкурса и ще носи името „Необикновени постъпки на обикновени хора”. 
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