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Въведение 

Тези насоки за подготовка на дни за възпоменание на жертвите на Холокоста са 

разработени за преподаватели, обучаващи ученици в гимназиалните класове в страните 

участнички в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), като е 

обърнато специално внимание върху предложения за планиране на дейности в дните, 

свързани с ежегодното възпомамение на жертвите на Холокоста. 

ОССЕ е най-голямата общоевропейска регионална организация за сигурност, включваща 

55 държави участнички от Северна Америка, Европа, Централна Азия и Кавказ. Службата 

за демократични институции и човешки права (СДИЧП) на ОССЕ е една от 

институциите, създадени да популяризират и подкрепят изпълнението на ангажиментите в 

областта на правата на човека, основните свободи, демокрацията и върховенството на 

закона. Във връзка с проявите на антисемитизъм и възраждането му в части от региона на 

ОССЕ през последните години, ОССЕ отново потвърждава отговорността на участващите 

държави за насърчаване на толерантността и недискриминацията и за борба с 

антисемитизма, както и разширяване на дейностите в областта на обучението за Холокоста. 

От 2003 г. насам няколко конференции на ОССЕ, посветени на антисемитизма и борбата 

срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията разработиха нови и подробни 

ангажименти в тези области. 

В резултат на Конференцията на ОССЕ по въпросите на антисемитизма и другите форми 

на нетърпимост в Кордоба, Испания, през юни 2005 г., в Яд Вашем, Йерусалим, Израел, се 

събраха експерти от дванадесет държави участнички със задача да подготвят тези Насоки. 

Експертната среща бе финансирана от програмата за изследване на Холокоста „Аспер“, 

подкрепена от Фондация „Аспер“, Уинипег, Канада, а Насоките бяха разработени с 

подкрепата на правителството на Германия. 

Яд Вашем, институцията за възпоменание на мъчениците и героите на Холокоста, е 

създадена през 1953 г. с акт на Израелския парламент. Името Яд Вашем произхожда от 

книгата на Исая, глава 56, стих 5: „И на тях аз ще дам в дома си и в стените си спомен и име 

(„яд вашем“) ... които няма да се заличат.“ Разположен в Йерусалим, на Яд Вашем е 

възложено да документира историята на еврейския народ по време на Холокоста, като 

съхрани паметта и историята на всяка една от шестте милиона жертви и предаде на 

поколенията наследството на Холокоста с огромните си архиви, обширна библиотека, 

изследователски институт, международно училище и нови музеи. 
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• Дни за възпоменание на Холокоста в международен контекст 

• Методически принципи 

• Цели и резултати от обучението 

• Практически образователни стратегии 

• Приложение I. Допълнителни справки и допълнителна информация 

• Приложение II. Възпоменание на Холокоста в участващите в ОССЕ държави 

Педагогическите насоки за подходите при изучаването на Холокоста се подпомогат от 

материалите, които са на разположение в уебсайтовете, изброени в края на този документ. 

 

I. Дни за възпоменание на Холокоста в международен контекст 

„Холокостът е системно, бюрократично, държавно спонсорирано преследване и 

убийство от нацисткия режим и неговите сътрудници на около шест милиона евреи. 

„Холокост” е дума от гръцки произход, която означава „жертва чрез огън”. Нацистите, 

които идват на власт в Германия през януари 1933 г., вярват, че германците са „висша 

раса“, а евреите са смятани за „живот, недостоен за живота“. По време на Холокоста 

нацистите се насочват и към други групи, третирайки ги като „расово малоценни“: 

роми/синти (цигани), инвалиди и някои славянски народи (поляци, руснаци и други). 

Други групи, сред които комунисти, социалисти, свидетели на Йехова и 

хомосексуалисти, са преследвани по политически причини или заради дейността им, “ 

Мемориален музей за Холокоста на САЩ 

 

През януари 2000 г. 46 правителства, в т.ч. 41 на държави участнички в ОССЕ държави, 

по време на Стокхолмския международен форум подписаха Декларацията за Холокоста 

, отбелязваща ,че „Холокостът (Шоа) фундаментално оспорва основите на 

цивилизацията. Безпрецедентният характер на Холокоста винаги ще има универсален 

смисъл. След [повече от] половин век той остава събитие, достатъчно близко до 

времето, когато оцелелите все още могат да свидетелстват за ужасите, в които бе потопен 

еврейският народ. Ужасното страдание на многото милиони други жертви на нацистите 

остави незаличим белег и в Европа. [...] Ние споделяме ангажимента за отбелязване на 

жертвите на Холокоста и за почитане на онези, които са застанали срещу него. Ние 
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насърчаваме подходящи форми за припомняне на Холокоста, включително и на 

ежегоден Ден на възпоменание на Холокоста в нашите страни.“ 

Денят за възпоменание на Холокоста в някои страни е сравнително ново явление, но в 

други е вече традиция. Правителствата инициираха официални церемонии и специални 

парламентарни сесии за отбелязване на Деня за възпоменание на Холокоста, широко 

отразени от местни, национални и международни медии. 

 

Надпис: Варшава, Полша, следвоенния период, Възпоменателен марш за жертвите на Холокоста. 

(Яд Вашем) 

 

През октомври 2002 г. министрите на образованието на държавите членки на Съвета на 

Европа приеха резолюция за създаване на „Ден на възпоменание“,,, на който във всички 

училища в страната да отбелязва Холокоста.1 В допълнение, по време на шестото си 

пленарно заседание през ноември 2005 г. ООН реши да обяви 27 януари за 

Международен ден в памет на жертвите от Холокоста и призова държавите членки да 

разработят образователни програми, които да предават спомена за тази трагедия на 

бъдещите поколения.2 

 

                                                 

1 За повече информация относно това решение и други свързани с това въпроси, отнасящи се до 

възпоменанието на Холокоста в цяла Европа, вижте: http://www.coe.int. 

2   За повече информация вижте: http://www.un.org.  

http://www.coe.int/
http://www.un.org/
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През последните години ОССЕ постави акцент върху насърчаване на възпоменанието 

за Холокоста и върху борбата със съвременния антисемитизъм. Участващите в ОССЕ 

държави се ангажираха с с решението за възпоменанието на Холокоста, взето в края на 

конференцията за антисемитизма през април 2004 г. в Берлин. 

Тридесет и една от 55-те страни участнички в ОССЕ създадоха ден за възпоменание на 

Холокоста.1 Албания, Белгия, Хърватия, Чешката република, Дания, Естония, 

Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Норвегия, 

Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство обявиха със закон, че всяка 

година на 27 януари (денят, в който е освободен Аушвиц-Биркенау) ще се провеждат 

церемонии и други специални събития за почитане на жертвите на Холокоста. 

В Обединеното кралство например Денят на възпоменание на Холокоста на 27 януари 

се отбелязва с едно национално събитие, на което присъстват оцелели от Холокоста, 

както и високопоставени лица. Провеждат се и регионални възпоменателни събития в 

цялата страна, насърчават се регионални мероприятия  в църкви, училища, университети 

и общински институции, с участието на местната общност. Британското Министерство 

на вътрешните работи осигурява финансиране  и ресурсен пакет за подкрепа на 

подобни събития, а Министерство на образованието и уменията във Великобритания 

публикува онлайн и печатни материали за Деня за възпоменание на Холокоста. 

 

                                                 

1 Таблица с официално обявените възпоменателни дни за Холокоста в целия регион на ОССЕ може да 

бъде намерена в Приложение II. 

Полагане на венец на Стената на 

смъртта в двора на блок 11 в Аушвиц 

I-Stammlager. Младежки делегации и 

министрите на образованието на 48 

държави-страни по Европейската 

културна конвенция, участници в 

международния семинар „Преподаване 

на спомените чрез културно 

наследство“, Краков и Аушвиц-

Биркенау, Полша, 4-6 май 2005 г. 

(ICEAH, Държавен музей Аушвиц-

Биркенау) 
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На 27 януари 2005 г. Централната украинска фондация за Холокоста „Tkuma” 

осъществи в десетки украински градове проект, наречен „Маратон на паметта”, 

насочен към увеличаване на интереса към Холокоста. Събитията включваха 

церемония по награждаване на студенти, участвали в конкурс за Холокоста, „Маршове 

на живите” към автентични места, свързани с Холокоста, кръгли маси с участието на 

студенти и обществеици и пресконференция с представители на международни и 

местни медии във връзка с церемониите за отбелязването на 60-годишнината от 

освобождението на Аушвиц-Биркенау. В Одеса възпоменателните събития съчетаха 

в едно художествени образи на Ели Визел, оцелял от Холокоста и носител на 

Нобелова награда. В тези събития в цялата страна участваха представители на 

държавни и общински институции. 

 

 

 

 

Австрия, България, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, 

Сърбия и Бивша югославска република Македония обявиха Дни за възпоменание на 

Холокоста, свързани с исторически събития в техните страни. Например, Унгария 

отбелязва 16 април, датата на създаване на първото гето в Мункац, докато Литва е 

избрала 23 септември в памет на избиването на останалото еврейско население във 

вилнюското гето през 1943 г. 

Канада и Съединените щати отбелязват дати, отнасящи се до Yom HaShoah. Yom HaShoah 

Ve-Hagevurah (иврит) буквално означава Ден на възпоменание за мъчениците и героите 

на Холокоста, започващ от залез слънце на 27-ия ден от месец Нисан от еврейския 

календар. Yom HaShoah, който отбелязва началото на въстанието във Варшавското гето 

през 1943 г., е въведен със закон от израелското правителство през 1951 г. В цялата 

страна в памет на жертвите звучи сирена в продължение на 2 минути, а местата за 

Изпълнение на танцовата група „Запорожка СКК“ 

като част от проекта „Маратон на паметта“, 

Украйна 2005 г., Tkuma (Централна украинска 

фондация за Холокоста) 
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развлечения като театри, танцови зали, ресторанти и кафенета в този ден са затворени. 

Това става ден, който се отбелязва и от еврейските общности и от хора по цял свят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много общности имат дълги традиции в отбелязването на събитията от Холокоста 

и/или от Втората световна война. Денят за възпоменание на Холокоста не трябва да 

пренебрегва или заменя добре установените ритуали за възпоменание, а по-скоро да 

задълбочава тяхното значение и важност в тези общности. 

Преподаватели, които живеят в страни, в които няма официален ден за възпоменание 

на жертвите на Холокоста, биха могли да осъществят изследователски проект със своите 

ученици за Холокоста, особено по отношение на това, което се е случвало в техните 

страни по това време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йеракмийел Фелзенщайн (Yerakmiyel Felzensht-

eyn)  запалва факла по време на церемонията, 

отбелязваща Деня за възпоменание на 

мъчениците и героите на Холокоста, 4 май 

2005 г., Яд Вашем 
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Кликнете върху имената на държавите за подробности относно дейностите им по възпоменаване на 

Холокоста. Тази интерактивна карта е достъпна и на адрес http://www1.yadvashem.org/educa-

tion/ceremonies/liberation/map/map.html. (Яд Вашем) 

 

http://www1.yadvashem.org/education/ceremonies/liberation/map/map.html
http://www1.yadvashem.org/education/ceremonies/liberation/map/map.html
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II. Методически принципи 

Възпоменателните събития не може и не трябва да се изучават поради това, което се е 

случило в миналото. В края на краищата всеобхватното и целенасочено изучаване на 

дадена тема през учебната програма и ежегодното възпоменание на историческите 

събития са доста различни по естеството си. Ритуалите на възпоменание, като 

церемонии с музикални портрети, четения на текстове и списъци с имената на жертвите 

на Холокоста, са ограничени по обхвата си дори когато се извършват ежегодно. 

Препоръчителни са дейности, които се съсредоточават върху историите на реални хора, 

чиито имена или лица са идентифицирани (жители на населеното място или квартала, 

учители или ученици в училището) или могат да бъдат открити с проучване. 

Поставянето на акцент върху лицата, имената и ежедневието на жертвите на Холокоста 

възстановява достойнството на всички онези, които са били убити. Представяйки 

жертвите като човешки същества от общносттта, а не като статистика от газовите камери 

и масовите гробове, учителите имат възможост да предадат усещането за облика на 

живота на евреите в Европа между двете войни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите следва да насърчават своите ученици да демонстрират лична инициатива и 

отговорност в координирането на подходящи за възрастта и интердисциплинарни 

Залата на имената, част от новия 

исторически музей на Холокоста в Яд 

Вашем. В изпълнение на задачата си да 

увековечи наследството от средата на 50-

те години на всеки един евреин, умрял в 

ръцете на националсоциалистите и 

техните сътрудници, Яд Вашем събира 

„Страници на свидетелствата“. 

Предоставени от оцелели, роднини или 

приятели на жертвите, страниците на 

свидетелствата се съхраняват като 

трайни паметници в Залата на имената 

в Яд Вашем, Йерусалим. (Ардон Бар 

Хама, Яд Вашем) 
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възпоменателни дейности, включително музика, драма, литература, история, теология, 

философия и други дисциплини. Силно се насърчават представяне на пиеси, 

организиране на четения на имената на жертвите и на текстове като дневници по време 

на инициирани от учениците посещения на автентични места, изложби и други 

инициативи. 

Дните за възпоменание на Холокоста биха могли да създадат възможност и цялата 

училищна общност да се събере заедно за смислен обмен на мнения. На този конкретен 

ден училищно ръководство, учители и ученици биха могли да инициират разговори и 

обсъждане на конкретни случаи на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм в тяхната 

учебна среда през последната година. 

 

В Норвегия на 27 януари годишната награда Бенджамин, наречена на 

петнадесетгодишния Бенджамин Хермансен, жертва на убийство 

по расистки подбуди от неонацисти през 2001 г., се присъжда на 

училище, което демонстрира силна ангажираност с борбата 

срещу расизма в училището и в местната общност. 

Инициативите на училищната администрация, учители, 

ученици и родители за насърчаване на толерантността получават 

признание по време на церемония, на която присъства 

министърът на образованието. 

 

По-широкия контекст на Холокоста 

Националсоциалистите в Германия са организирали системен, бюрократично 

организиран механизъм за масово унищожение на европейските евреи. Тяхната машина 

за убиване, която не само е избила милиони, но е използвала и телесните им останки за 

индустриални цели, бележи повратна точка в човешката история. 
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Безпрецедентният характер на Холокоста има всеобщи последици за бъдещето. Учейки 

за Холокоста, а също и за други случаи на геноцид, учениците ще осъзнаят, че подобни 

престъпления, извършени от човешки същества срещу други човешки същества, може 

да се случат отново както към евреите, така и към други; не по същия начин, но с 

подобни методи. Те ще научат за отговорността на хората в гражданското общество да 

говорят, да предотвратяват и да предотвратяват геноцида там, където се случва по света. 

На учениците може да бъде възложена задача да изследват случаи на геноцид и 

престъпления срещу човечеството, както и да пишат на депутати, политици, духовници 

и други лидери за уроците от Холокоста, за опасностите от тоталитаризма и да отправят 

образователни послания за предотвратяване на геноцида в бъдеще. Например, 

учениците може да бъдат насочени към Комитета за съвест на Мемориалния музей на 

Холокоста на САЩ, създаден от Комисията по въпросите на Холокоста към президента 

на САЩ през 1979 г. Когато Комисията по въпросите на Холокоста към американския 

президент препоръчва създаването на жив паметник на жертви на Холокоста, той 

отбелязва, че нито един проблем „не е толкова сложен или толкова спешен, колкото 

необходимостта да се гарантира, че такова напълно нечовешко физическо насилие като 

Холокоста – или каквато и да е негова частична версия – никога няма да се повтори.“1 

                                                 
1 За повече информация, виж: http//:www.ushmm.org 

Сборна снимка на идентификационни значки и 

ленти, носени от различни групи жертви на 

националсоциалистите, включително евреи, 

Свидетели на Йехова, роми и синти, поляци и 

престъпници. Включена е също и лентата на 

полицай в лагер. Значките и лентичките са взети 

от колекциите на Мемориалния музей на 

Холокоста на САЩ. 
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Когато нагледно им се покаже как евреите са били набелязани като мишена за 

преследване, учениците често по-добре разбират тези събития. Трябва да се има 

предвид, че макар евреите да са били основна мишена на националсоциалистите и на 

техните сътрудници, други групи също са станали жертви - роми и синти; 

хомосексуалисти; Свидетелите на Йехова; поляци; руски военнопленници; комунисти и 

други. Съдбата на ромите и синтите (които националсоциалистите също са смятали за 

расово малоценни) при националсоциалистическия режим не е подробно изследвана. 

А те трябва да бъдат помнени заедно с другите жертви на Холокоста. 

 

Отбелязване на ликвидирането на Zigeunerlager („Циганския лагер“) в Аушвиц на 2 

август 1944 г. се извършва от 1997 г. като Ден на възпоменание на унищожаването на 

ромите и синтите. През юли 2005 г. Центърът на ромската общност ДРОМ от 

Куманово в Бивша югославска република Македония организира инициатива за 

информиране на обществеността, фокусираща върху историята и страданието на 

ромите и синтите по време на Втората световна война. Възпоменателните дейности 

включваха лекция по история, изложба, четене на поезия, театрални и музикални 

представления, насочени към осветяване на културата, историята и идентичността на 

ромите и синтите, както и преследването на ромите и синтите по време на Втората 

световна война. Публикувана е и брошура с личната история на ром -  жертва в 

националсоциалистическите лагери за унищожение. Високопоставени официални 

лица и публични личности подчертаха важността от повишаване на общественото 

съзнание за съдбата на ромите и синтите по време на Втората световна война. 
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„Керванът на паметта“ (Caravan of 

Memory) се организира по инициатива 

на Асоциацията на ромите в Тарнов 

и местния музей през юли всяка година 

от 1996 г. насам. Той се движи около 

полския град Тарнов и други малки 

градове и спира на места, почитайки 

паметта на жертвите на Холокоста 

и на националносоциалистическото 

преследване: убитите евреи, ромските 

жертви, разстреляни от 

националсоциалистите през 1943 г. и 

първото транспортиране на полски 

политически затворници в 

концентрационния лагер в Аушвиц. 

Събитието служи за отбелязване на 

ромските жертви на 

националносоциалистическо 

преследване, за интегриране на 

ромската общност в местното 

население, както и за представяне на 

нейната история и култура. 

(Регионален музей, Тарнов) 
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III. Цели и резултати от обучението 

В рамките на Деня за възпоменаниена Холокоста образователните цели са насочени 

към: 

• Пораждане на съпричастност към жертвите и запазване на тяхната памет; 

• Засилване на значението от това да се помнят оцелелите, жертвите, спасителите 

и освободителите; 

• Потвърждаване на това, че Холокостът е загуба както за цивилизацията като 

цяло, така и за страните, които пряко са участвали; 

• По-добро разбиране за миналото; 

• Повишаване на информираността за местното, регионалното и националното 

наследство; 

• Повишаване на информираността относно опасността от радикални, 

екстремистки движения и тоталитарни режими; 

• Разбиране на съвременните форми на антисемитизъм, ксенофобия и всички 

форми на омраза; 

• Обръщане на внимание и върху други случаи на геноцид; 

• Насърчаване на зачитането на правата на човека, особено на малцинствените 

групи; 

• Провокиране на критично мислене и интелектуално любопитство 

• Насърчаване на личната отговорност като демократични граждани 

 

Тъй като Деня за възпоменания на Холокоста обикновено е един годишно, не може да 

се очаква, че през този ден учениците ще придобият пълно разбиране за случилото се 

по време на националсоциалистическия режим между 1933 и 1945 г. Въпреки че не 

всички, описани по-горе резултати, може реалистично да бъдат постигнати по време на 

еднодневна дейност, тя може да породи осъзнаване на значението на възпоменанието и 

тези възпоменателни дейности да прелеят в по-всеобхватно изучаване на Холокоста. 
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IV. Практически образователни стратегии 

Преди да ангажират своите ученици във възпоменателна дейност, самите учители трябва 

да бъдат насърчавани да научат повече по този труден въпрос, както и да започнат да 

общуват с колеги, които преди това са посещавали семинари за обучение на учители по 

образователни проблеми и теми, свръзани с възпоменанието на Холокоста. Когато е 

възможно, преподавателите следва да посещават курсове за професионално развитие по 

тази тема. Във всички случаи преподавателите, когато организират дните, посветени на 

жертвите на Холокоста, трябва да бъдат подготвени добре. Като цяло, учителите 

познават най-добре своите ученици и следователно ще планират Деня за възпоменание 

на Холокоста въз основа на оценката на конкретните им нужди и възможности. 

Много учители успешно ангажират местните власти, неправителствени организации, 

медии и обществени институции в организирането на образователни мероприятия за 

отбелязване на Холокоста с ученици. 

Дейностите, свързани с Деня за възпоменание на Холокоста, могат да включват четене 

на имена на жертвите, рецитиране поезия, гледане на филми, посещение на изложби, 

споделяне на впечатления от пътуване на учениците до автентично място, свързано с 

Холокоста или музей на Холокоста, представяне на пиеси или оригинално композирани 

песни. Например в Сфинтул Джордже, Румъния, ученици са работили по драматичен 

проект за написване и представяне на пиеса, базирана на известната книга на Ели Визел 

„Нощ”. Подобни проекти биха могли да се основават на дневника на Ане Франк. 

Преподавателите може да обмислят добавяне на минута мълчание в рамките на 

церемониите и/или дейностите за възпоменание. Макар че кратък период на мълчание 

може да осигури на учениците място да се вслушат към вътрешните си чувства и мисли 

за случилото се по време на Холокоста, той не би трябвало да е в основата на един 

действителен процес на обучение или дейност по един възпоменателен ден. 

 

В Норвегия дирекция „Начално и средно образование” насърчава всички училища да 

отбелязват Деня на възпоменанието на Холокоста и предоставя образователни 

ресурси на своя уебсайт. Много училища организират поетични четения, изложби и 

шествия със запалени факли или канят оцелели и свидетели на Холокоста да разкажат 

своите лични истории. 
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Свидетели, свидетелства и визуална история 

Учителите биха могли да организират срещи с живи свидетели (особено оцелели от 

Холокоста, както и освободители и спасители), които да разкажат на учениците 

преживяното от тях по време на Втората световна война. Живите свидетелства са много 

мощно средство и допринесят учениците да получат по-задълбочени знания. Освен 

това, ефективно учебно средство биха били и предварително записани визуални 

исторически свидетелства. Учителите биха могли да се концентрират върху това, което 

учениците са научили от изслушването на личните истории на свидетелите и какво са 

отнесли със себе си, след като са чули свидетелските показания на оцелелите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аушвиц, Полша, след войната,       

куфари в музея Яд Вашем  

 

Този куфар, част от проект за Възпоменателен    ден 

на Холокоста, е създаден от студенти от „Клуб 

Памет”, Национален колеж Влайку Вода, Румъния, 

октомври 2004 г 

Бивш затворник край бараките в лагера 

Берген-Белсен, Германия. (Яд Вашем) 

 

Деца от лагера с просещи ръце по време на 

освобождаването, Аушвиц, Полша. (Яд Вашем) 
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Посещения на автентични места, паметници, музеи 

Учебните пътувания до автентични места, свързани с Холокоста, като бивши центрове 

за унищожение и концентрационни лагери, може да бъдат много ефективни за 

повишаване разбирането на учениците за случилото се. Такива посещения трябва да 

бъдат добре подготвени от преподавателите преди посещението, като след това силно 

се препоръчват последващи дейности и дискусии с учениците. Не е задължително 

посещенията да се осъществяват на самия възпоменателен ден на Холокоста, но 

видяното може да помогне на учениците да разберат значението на отбелязването на 

паметта и да бъде свързано с по-късни дейности по време на Деня за възпоменание на 

Холокоста. 

Контакти с еврейските общности 

В резултат на Холокоста и на следвоенния антисемитизъм на много места вече не 

съществуват еврейски общности. Редица еврейски общности в Европа обаче, които 

някога са процъфтявали векове, са започнали да се възстановяват. Преподавателите и 

техните ученици се насърчават да се свързват с членове на местните еврейски общности 

за повече информация по различните аспекти на съвременния еврейски живот и 

култура, както и за еврейския комунален живот преди Холокоста. 

      Наблюдения на учениците 

Възлагането на писмени задачи в отговор на занятията в клас може да насърчи 

творчеството и самоизразяването на учениците, както и да стимулира тяхното 

интелектуално любопитство. Често се организират конкурси за есета като стимул както 

за ученици, така и за учители да се съсредоточат върху тема, свързана с Холокоста. 

Трябва обаче да се отчита, че някои ученици може да искат да запазят за себе си 

вътрешните си чувства по този емоционален и труден въпрос. 

Възпоменание чрез модерни технологии 

Включването на съвременни технологии може да бъде много ефективно средство за 

поощряване на възпоменанието на Холокоста. Организирането, например, на обмен на 

мнения чрез интернет форум между ученици, които са чели една и съща книга или текст 

на различни езици или координирани видеоконференции между младежи на 

национално или международно ниво може успешно да насърчи диалога по значимостта 

на възпоменателните дни на Холокоста. Освен това тези виртуални срещи могат да 

задълбочат едно усещане в учениците за принадлежност към по-голяма международна 

общност. 
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През 2005 г. немски ученици от гимназията „Гьоте” във Франкфурт на Майн, които преди 

това са посетили концентрационния лагер Бухенвалд, провеждат видеоконференция с д-

р Йошауа Буелер (Dr. Jehoshua Buechler) – оцелял от еврейския Холокост и негов 

изследовател. След като разказва личната си история, учениците са имали възможност да 

му зададат въпроси, особено за изпращането му в Бухенвалд. Членове на екипа от 

Международното училище за изследвания на Холокоста в Яд Вашем са участвали в 

диалога и са модерирали сесията. За повечето от учениците това е било първата им 

възможност да говорят на живо с евреин, оцелял от Холокоста, живеещ в Израел. 

 

Местна история 

Проектите, свързани с изследване на историята на населеното място, където живеят, 

дават възможост на учениците за опознаване на еврейската култура, присъствала в много 

европейски градове преди Холокоста, както и знания за начините, по които постепенно 

са се налагали ограничения върху местните жители евреи, преди те да бъдат 

депортирани до лагерите за унищожение или убити. 

 

През 2004 г., преди 23 септември (Деня за възпоменание на Холокоста в Литва), 

Международната комисия за оценка на престъпленията на нацистките и съветски 

окупационни режими в Литва е координирала образователен проект, озаглавен „Живата 

история на литовските евреи”. Ученици и техните учители са събрали исторически 

материали за ежедневието, религията и културата на евреите, живели в техните градове 

преди Холокоста. Освен това те участвали в обиколки с екскурзовод, организирали срещи 

с оцелели и представители на местните еврейски общности. Проектът завършил с 

презентация в училищата, озаглавена „Животът на евреите в моя град преди Холокоста” 

. 

Училище във Варшава е осъществило обширен проект за възпоменание на Холокоста, 

който се е провеждал през цялата учебна година и е завършил на 19 април - Деня за 

възпоменание на Холокоста, който отбелязва въстанието във Варшавското гето. При 

подготовката на изложба за Варшавското гето учениците са подбрали и разработили 

материали, свързани с възпоменателни места, разположени близо до тяхното училище, 

като паметниците на Варшавското гето и Umschlagplatz (мястото, от което евреите са били 

депортирани в концентрационните лагери). Те също така са подготвили изложба с 

всички синагоги, които някога са съществували във Варшава. 
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Изложба на ученически проекти по време на 

конференцията „Живата история на литовските 

евреи” на Националния ден за възпоминание на 

Холокоста в Литва, 23 септември 2004 г. 

 

 

По повод на Деня за възпоменание на Холокоста в Полша на 19 април, полски ученици 

от Люблин и други околни градове са написали 500 писма до Хеньо Житомирски (Henio 

Żytomirski), десетгодишно полско еврейско момче, убито в Майданек през 1942 г., като 

част от проект, иницииран от Grodzka Gate - Theatre NN (културен център). Учениците са 

пуснали писмата си в специално изработена пощенска кутия. Всички писма са били 

върнати до домовете на своите податели, подпечатани с „адрес несъществуващ, 

неизвестен получател”, за да създадат стимул за обсъждане в къщи на това, което се е 

случило с еврейското население в Европа по време на Холокоста. 

 

 

 

  

Проектът е включвал и обиколки на места в 

Люблин, свързани с детството на Хеньо; 

публикуване на художествено-образователна 

брошура, озаглавена „Хеньо”, разпространена в 

училищата; бил е създаден и уебсайт, посветен 

на Хеньо, с негови семейни снимки и 

биография. В рамките на тази инициатива са 

били организирани семинари за обучение на 

учители, които поставили акцент върху 

педагогическата методика. 
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Полагане на цветя на паметника в Биркенау, 27 

октомври 2004 г. Руски гимназисти от Москва са 

участвали в семинара „Аушвиц – история и 

символизъм”, организиран от образователния 

център на Държавния музей „Аушвиц-Биркенау”. 

(ICEAH, Държавен музей „Аушвиц-Биркенау”).

  

 

 

 

Изследователски задачи 

Учителите и техните ученици могат успешно да се занимават с много видове 

изследователски проекти по повод отбелязването на Холокоста. 

 

През есента на 2004 г. група унгарски студенти и преподаватели са работили съвместно 

по двуезичен (английски и унгарски) проект, озаглавен „Лична история”.  Първата им 

задача – „Дневникът на Аушвиц” – е била на базата на спомените на 

седемнадесетгодишно момче, написани през 1945 г. след войната. Ученическият екип е 

дигитализирал и редактирал гласа. Те също така са потърсили снимки и са превели 

ръкописа на английски. Бил е издаден двуезичен компактдиск, съпровождан от учебно 

пособие. 

Проектът „60 дни за 60 години”, осъществен от еврейска общност в Обединеното 

кралство, е бил адресиран до членовете на местните общности и до учащи се от всички 

среди. Инициативата е започнала на 25 януари 2005 г. и е продължила шестдесет дни. 

Участниците са проучили ежедневието на лица, починали в Холокоста, въз основа на 

информацията, събрана от „Страници на свидетелствата” на Яд Вашем. Всеки човек, 

група или семейство, които са се присъединили към проекта „60 дни за 60 години”, са 

получили картичка с името на човек, който е загинал в Холокоста. Всяка общност или 

училище е било свързано с общност, която е пострадала в Холокоста.1 

                                                 
1 За повече информация, посетете http://www.60for60.com. 

http://www.60for60.com/
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Изследователски проекти, свързани с отбелязване на Ден на възпоменание на Холокоста, 

може да се фокусират и върху въпроси като: Как се отбелязва денят за възпоменание на 

Холокоста на национално ниво и в други страни? Дните едни и същи ли са или са различни 

и защо са били избрани тези дни? Защо тази дата е значима? Какво означава датата 27 

януари? Какви други дни биха могли да бъдат избрани? Предложете на учениците да 

разгледат уебсайтове, като тези, дадени по-долу, за да получат тази информация. 

 

В България за „Ден на Холокоста и спасяването на българските евреи” (известен още като 

Деня на жертвите на Холокоста) е обявен 10 март. Този ден за възпоменание е 

национално отбелязван в българските училища със специален урок, наречен „10 март: 

урок по достойнство”. Заниманията включват срещи с оцелели, посещения на паметници 

и други места, художествени конкурси и конкурси за есета по темата, както и 

изследователски проекти по документи от първични източници. 

Възстановяване на гробища 

Преподавателите биха могли да обмислят организирането на местни изследователски 

проекти, които завършват с почитване или възстановяване на еврейски гробища във връзка 

с Деня на възпоменанието на Холокоста. 

 

Училището на еврейската общност Lauder Javne в Будапеща, Унгария, е провело 

едноседмична лятна програма за ученици за почистване на изоставено еврейско гробище. 

Учениците са почистили гробовете от порасналата върху тях растителност и са 

поправили падналите надгробни камъни. Те също така са тълкували епитафите и са се 

опитали да възстановят историята на някога съществуващата еврейска общност. В края на 

проекта участниците са запомнили всички онези, които са загинали в Холокоста, който е 

сложил край на някога процъфтяващата еврейска общност. Някои местни училища и 

общини също са се включили в проекта. 
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Поемане на патронаж над местни паметници 

Поддържането на паметник може да бъде ефективен начин за учениците да 

демонстрират социална отговорност в съответните им общности. При поемането на 

патронаж над местен паметник учениците могат да бъдат насърчавани да помислят 

върху различни аспекти, като например: 

• С какво конкретно събитие е свързан паметникът? Има ли живи свидетели на 

това събитие, с които учениците да могат да разговарят или чиито разкази са 

достъпни (в писмена форма или във видео)? 

• Кога е бил открит паметникът и какво говори това за начина, по който местната 

общност е почитала Холокоста? Учениците биха могли да разговарят с хора, 

участвали в историята на самия паметник. 

• Учениците биха могли да коментират художествените или архитектурните 

аспекти на паметника. Кой го е проектирал? Какво изразява? Как е свързан с 

други паметници? Какви символи откриват в паметника и доколко те отразяват 

ли времето, в което е бил издигнат? 

• Учениците може да бъдат изправени пред предизвикателството да изработят 

проект за паметник или самия паметник за събитие, свързано с Холокоста в 

населеното място. 

Учениците почистват изоставено еврейско гробище в 

Szob, Унгария, 2002 г. (Училище на еврейската 

общност Lauder Javne в Будапеща) 
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В Холандия училищата са насърчавани да „осиновяват” местни паметници, посветени на 

Холокоста. Училищата биха могли да сключат споразумение общините ученици от 

определен клас ще инвестират време и усилия в поддържането на паметника преди 

ежегодното възпоменание. Поемайки отговорността за един паметник, учениците биха  

играли важна роля в подготовката на възпоменанието и по време на самата церемония. 

Една такава инициатива укрепва ангажимента на училищната администрация да 

преподава за Холокоста, да говори за значението на възпоменанието и да се свързва с 

общността. 

Холандският уебсайт www.oorlogsmonumenten.nl/datakid е посветен на паметници, 

свързани с Втората световна война. Сайтът представя повече от 700 паметника, които 

холандските училища са „осиновили”. 

     Проекти със социална насоченост 

Предложения за проекти със социална насоченост могат да включват: поставяне на 

постери, посветени на възпоменателни теми, на спирки на обществения транспорт; 

обозначаване на места, където е било извършено депортиране или където някога са 

живеели евреи; покана към местните власти за съвместно създаване на паметници. 

Организирането на кампании за възпоменание в организации на ученически съюзи, 

младежки движения, религиозни конгрегации или засаждане на градини в памет на 

загиналите са опции, които някои учители биха могли да проучат допълнително. 

 

Предаване на факела на паметта 

През следващите няколко години ще има много малко живи свидетели, които да 

разказват за своите лични истории и да споделят спомени за случилото се по време на 

Холокоста. Тъй като последните оцелели от Холокоста предават своето наследство, 

преподавателите, заедно със своите ученици, биха могли да изградят мостовете за 

предаването на паметта им към бъдещите поколения, за да се гарантира, че уроците от 

Холокоста не са забравени.  

Надяваме се, че тези насоки за подготовката на Дни за възпоменание на Холокоста ще 

послужат на преподавателите в тази важна мисия. 

 

 

http://www.oorlogsmonumenten.nl/datakid
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Приложение 1. Допълнителни референции и допълнителна информация 

Силно се препоръчва да се поискат семинари за професионално развитие за подготовка на 

ден за възпоменание на Холокоста от министерствата на образованието, асоциации на 

учителите и неправителствени организации. 

За допълнителни насоки относно обосновката за преподаване на Холокоста, както и 

предложения за това как да се подходи към тази тема в класната стая, вижте: 

http://www.holocausttaskforce.org 

Редица учебни програми и други ресурси са достъпни в Интернет или са достъпни в 

педагогическите ресурсни центрове и библиотеки. Вижте, например: 

Яд Вашем (Yad Vashem): 

http://www.yadvashem.org 

ОССЕ/СДИЧП (OSCE/ODIHR): 

http://www.osce.org/odihr 

Съвета на Европа (Council of Europe): 

http://www.coe.int/T/E/Cultural Co-operation/education/Teaching Remembrance 

Еринерн – Австрия (Erinnern – Austria): http://www.erinnern.at 

Музей на депортацията и съпротивата „Мехелен” - Белгия (Mechelen Museum of Deportation 

and the Resistance – Belgium): http://www.cicb.be 

Мемориал Терезин – Чешка република (Terezin Memorial - Czech Republic): 

http://www.pamatnik-terezin.cz 

Център за документация Juive Contemporaine – Франция (Centre de Documentation Juive 

Contemporaine – France): http://www.cdjc.org 

Мемориални музеи в Германия за жертвите на националсоциализма – Германия (Memorial 

Museums in Germany for the Victims of National Socialism – Germany): 

http://www.topographie.de 

http://www.holocausttaskforce.org/
http://www.yadvashem.org/
http://www.osce.org/odihr
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Teaching_Remembrance
http://www.erinnern.at/
http://www.cicb.be/
http://www.pamatnik-terezin.cz/
http://www.cdjc.org/
http://www.topographie.de/
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Паметни места за жертвите на нацисткия режим - Германия (Memorial Sites for the Victims of 

the Nazi Regime – Germany): http://www.memorial-museums.net 

Дом на бойците от гетото-Beit Lohamei Hagetaot – Израел (The Ghetto Fighters House-Beit 

Lohamei Hagetaot – Israel): http://gfh.org.il 

Фондация „Съвременен еврейски документационен център - Италия (Fondazione Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea – Italy): http://www.cdec.it 

Международна комисия за оценка на престъпленията на нацистките и съветските 

окупационни режими в Литва – Литва (International Commission for the Evaluation of the 

Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania – Lithuania): 

http://www.komisiia.lt 

Домът на Ане Франк – Нидерландия (Anne Frank House – Netherlands): 

http://www.annefrank.org 

 

Държавен музей „Аушвиц-Биркенау” (Auschwitz-Birkenau State Museum – Poland): 

http://www.auschwitz.org.pl 

 

Руска фондация на Холокоста - Руската федерация (Russian Holocaust Foundation - Russian 

Federation): http://www.holofond.ru 

 

Форум за жива история – Швеция (Living History Forum – Sweden): 

http://www.levandehistoria.org  

 

Украински център за изучаване на Холокоста – Украйна (Ukrainian Center for Holocaust 

Studies – Ukraine): http://www.holocaust.kiev.ua 

 

Ден на възпоменанието на Холокоста в Обединеното кралство (Britain’s Holocaust Memorial 

Day - United Kingdom): http://www.holocaustmemorialday.gov.uk 

 

Образователен тръст за Холокоста – Великобритания (Holocaust Educational Trust - United 

Kingdom): http://www.het.org.uk 

 

Императорски военен музей – Великобритания (The Imperial War Museum - United 

Kingdom): http://www.iwn.org.org.uk/lambeth/holoc-ex1.htm 

 

Изправени пред историята и себе си - Съединените щати (Facing History and Ourselves - 

http://www.memorial-museums.net/
http://gfh.org.il/
http://www.cdec.it/
http://www.komisija.lt/
http://www.annefrank.org/
http://www.auschwitz.org.pl/
http://www.holofond.ru/
http://www.levandehistoria.org/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaustmemorialday.gov.uk/
http://www.het.org.uk/
http://www.iwn.org.org.uk/lambeth/holoc-ex1.htm
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United States of America): http://www.facinghistory.org 

 

Център „Саймън Визентал” - Съединени американски щати (The Simon Wiesenthal Center - 

United States of America): http://www.wiesenthal.com 

 

Преживелите от Фондацията за визуална история на Шоа - Съединени американски щати 

(Survivors of the Shoah Visual History Foundation - United States of America): 

http://www.vhf.org 

 

Мемориален музей на Холокоста на Съединените щати - Съединени американски щати 

(United States Holocaust Memorial Museum - United States of America): 

http://www.ushmm.org 

 

http://www.facinghistory.org/
http://www.wiesenthal.com/
http://www.vhf.org/
http://www.ushmm.org/
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Допълнение II. Отбелязване на Холокоста в участващите в ОССЕ държави 

 
Осемнадесет от 55-те участващи в ОССЕ държави са обявили като ден за възпоменание на 

Холокоста 27 януари. В 13 държави денят за възпоменание на Холокоста е определен на 

друга дата, свързана със събития от Холокоста в конкретната страна. В 6 държави 

отбелязването на жертвите на Холокоста е включено в националните им паметни дни, без 

да са конкретни дни за възпоменание на Холокоста. 

 

ОССЕ 
участващи 
държави 

Дата, на която се отбелязва Ден за възпоменание на 
Холокоста 

Албания  27 януари е обявен за Ден за възпоменание 

Австрия 5 май е обявен за Ден за възпоменание срещу насилието и расизма 
в памет на жертвите на националсоциализма. Датата отбелязва 
освобождаването на концентрационния лагер в Маутхаузен през 
1945 г. 

Белгия 
27 януари е обявен за национален празник на Холокоста. 

България 10 март е обявен за Ден на Холокоста и на спасяване на 
българските евреи (известен още като Деня на жертвите на 
Холокоста). Датата отбелязва усилията на българските депутати 
през 1943 г. да спрат депортирането на българските евреи в 
националсоциалистическите концентрационни лагери. 

Канада Йом Шоа (27 Нисан от еврейския календар) е обявен за 
национален Ден за възпоменание на Холокоста. 

Хърватия 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста и за 
предотвратяване на престъпления срещу човечеството. 

Чешка 
република 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Дания 27 януари е обявен за Ден на Аушвиц. 

Естония 27 януари е обявен за Ден на възпоменание за жертвите на 
Холокоста и престъпления срещу човечеството. 

Финландия 
27 януари е обявен за Ден за възпоменание на жертвите на 
преследване. 
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Франция 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Германия 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на жертвите на 
нацистки престъпления. Многобройни групи провеждат 
церемонии по възпоменание на 9 ноември, годишнина от 
Кристалната нощ (Reichkristallnacht) през 1938 г. 

Гърция 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Унгария 16 април е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. Датата 

отбелязва създаването на първото унгарско гето. 

Ирландия 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Италия 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Латвия 4 юли е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. Датата 

отбелязва изгарянето от националсоциалистите през 1941 г. на 

хоровата синагога в Рига, която е пълна с евреи. 

Лихтенщайн 27 януари е обявен за Ден на възпоменание на Холокоста и за 

предотвратяване на престъпления срещу човечеството. 

Литва 23 септември е обявен за Национален ден на геноцида на 

литовските евреи. Датата отбелязва убийството през 1943 г. на 

останалите затворници във вилнюското гето. 

Люксембург 

10 октомври е обявен за Ден на национално възпоменание. 

Датата отбелязва референдумът от 1941 г. 

Норвегия 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Полша 19 април е обявен за Ден за възпоменание на жертвите на 

Холокоста и предотвратяване на престъпления срещу 

човечеството. Датата отбелязва началото на Варшавското 

въстание през 1943 г. 

Румъния 9 октомври е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. Датата 

отбелязва началото на масовото депортиране на евреи през 1941 г. 

в Приднестровието. 
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Сърбия и Черна 

гора 

22 април е обявен за Ден на възпоменание на жертвите на геноцид. 

Датата отбелязва въстанието на затворниците в 

концентрационния лагер в Ясеновац през 1945 г. (това се отнася 

само за Сърбия, в Черна гора няма ден за възпоменание на 

Холокоста). 

Словакия 9 септември е обявен за Ден на жертвите на Холокоста и расовото 

насилие. Датата отбелязва въвеждането на еврейския кодекс от 

1941 г. 

Испания 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Швеция 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Швейцария 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Бивша 

югославска 

република 

Македония  

12 март е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. Датата 

отбелязва депортирането на евреите през 1943 г. от българските 

окупационни сили в националсоциалистическите 

концентрационни лагери. 

Обединеното 

кралство 27 януари е обявен за Ден за възпоменание на Холокоста. 

Съединени 

американски 

щати 

Йом Шоа (27 Нисан от еврейския календар) е обявен за Ден за 

възпоменание на Холокоста).  

 

 

ОССЕ 

участващи 

държави 

Национален ден за възпоменание и почитане на жертвите на 

Холокоста 

Армения Националният Ден в памет на жертвите от геноцида включва в себе 

си общ ден за възпоминание. Няма специален ден на възпоменание 

на Холокоста. 

Грузия Жертвите на Холокоста са включени в почитане на паметта на 

загиналите през двете световни войни. Няма специален ден на 

възпоменание на Холокоста. 



      30 

Казахстан 31 май е датата на отбелязване на жертвите на политически 

репресии. Жертвите на Холокоста са включени в почитането на 

паметта. 

Нидерландия Отбелязването на Холокоста е свързано с националния спомен за 

всички холандци, жертви на войната, на 4 май. 

Словения Възпоменание в памет на жертви на фашизма и 

националсоциализма се провеждат на 9 май. 

Узбекистан Почитането на жертвите на Холокоста се провежда в рамките на 

Националния ден в памет и чест на жертвите, които са загинали за 

независимостта на родината на 9 май. Няма специален ден за 

отбелязване на Холокоста. 

 

 

 

 


