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Съмишленици, обединени от необходимостта за съхранение на паметта на жертвите на
комунизма, разпространиха електронен сборник с материали, озаглавен "Килията:
Разкази от подземието на НРБ",
посветен на комунистическото минало, на който desebg.com дава гласност. Негови
съставители са проф. Пламен Цанков, Алфред Фосколо, архиепископ Христо Писаров,
Радостина Георгиева, Христо Марков и Георги-Момчил Попов. Изданието е съставено
по повод 25-та годишнина от падането на Берлинската стена, която ще бъде чествана
през ноември тази година.

В електронния сборник ще намерите следните текстове:
- 1 февруари – Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия
режим;
- Окупацията на България от Червената армия – проф. Пламен Цветков;
- „Народният съд” – 2730 осъдени на смърт;
- Мъчениците от „кървавия четвъртък” – спомени на НВ Царица Йоанна;
- Бунт на остров Персин – спомени на бившия лагерист Петко Огойски;
- Горяните: 176 нелегални организации, 47 от които в София – Радостина
Георгиева;
- Светецът, застрелян в Софийския затвор през 1952 г. – разказ за епископ Евгени
Босилков;
- Софийското море – Георги Марков из „Задочни репортажи за България”;
- Йосиф Сталин е взривен – Георги Константинов, из книгата „Ставайте робове, аз
не ща ярем”;
- Акция „Хулигани” – в подземията на „Московска” 5, разказ от Божидар Петров;
- Париж – Прага – София 1968 – Алфред Фосколо;
- „Къщата на злото” в Пловдив 1944-1989 г. – Христо Марков;
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- Затворник №3 в Европа за 1985 г. – из житието на политическия затворник Янко
Янков;
- Глобалният музей на комунизма във Вашингтон разказва за България;
- Пражка декларация за европейската съвест и комунизма, 2008 г.

Изтеглете електронния сборник „Килията: Разкази от подземията на НРБ” оттук .
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