Документалната изложба “Осъдени и спасени” на Държавна агенция “Архиви” ще бъде открита въ
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На 24 март 2011 г. от 11,30 часа в Художествена галерия “Никола Петров” – Видин се
открива документалната изложба “Осъдени и спасени” на Държавна агенция “Архиви”.
Изложбата ще бъде представена от Регионална дирекция “Архиви” – Монтана, отдел
“Териториален архив” – Видин и ще е експонирана до 8 април 2011 г. посочват в
прессъобщение организаторите. Документалната изложба “Осъдени и спасени” е
изготвена през 2008 г. от Централния държавен архив по повод 65-годишнината от
спасяването на българските евреи. Първото й експониране е през март 2008 г. в
Кнесета (парламента) на Израел при официалното посещение на българския
президент. Следва експониране в Париж, в сградата на ЮНЕСКО; в САЩ е
експонирана два пъти; в Брюксел, в сградата на Европарламента; както и в редица
областни градове на България.
В изложбата са
включени документални материали, съхранявани в Държавна агенция “Архиви”, които в
хронологичен ред проследяват съвместната история на българи и евреи от
Освобождението на България – 3 март 1878 г. до събитията през 1943 г., когато
различни прослойки на българското общество издигат глас срещу депортацията на
сънародниците им от еврейски произход.
В 30 табла, разпределени по теми, са показани снимки и документи, които отразяват,
както мирното съвместно съществуване на българи и евреи до приемането на Закона
за защита на нацията през 1940 г., така и откритото, бурно недоволство на голяма част
от българското общество против антиеврейския характер на закона. Проследена е
хронологията на антиеврейското законодателство и последвалите го опити за
депортация на българските евреи, както и позициите, които заемат български
политици, интелектуалци и Св. Синод на българската православна църква за
спасяването им.
На вниманието на видинското гражданство предлагаме и документи по темата на
изложбата, съхранявани в Отдел “Териториален архив” – Видин, които свидетелстват
за – отношението на видинчани към съгражданите им от израилски произход; за
живота на евреите в трудните години, когато е действал Законът за защита на
нацията; документи, изразяващи благодарността на евреите към българския народ и в
частност към видинчани.
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