БНТ повтаря трите сезона на поредицата „Отворени досиета”, посветени на жертвите на комунисти
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От 28 януари 2020 г. Българската национална телевизия започва повторението на
трите сезона на документалната поредица
„Отворени досиета”,
посветена на жертвите на тоталитарния комунистически режим, научи
desebg.
com
от обществената медия.

Всеки вторник и четвъртък от 13.30 ч. по БНТ 1 в следващите седмици ще бъдат
повторени общо 18-те филма от поредицата.
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Решението за повторението им се базира на високия зрителски интерес и обществената
значимост на темата за жертвите на тоталитарното минало.

Първият филм на 28 януари ще срещне зрителите отново с Петко Огойски –
концлагерист от „Белене” и политически затворник при комунизма, който напусна този
свят вчера на 90-годишна възраст
.

През ноември и декември 2019 г. БНТ 1 излъчи последният, трети, сезон от поредицата,
която също като предишните сезони привлече зрителския интерес.

Повторението на трите сезона ще бъде хронологично. Шестте филма от първия сезон
(2014)
разказват съдбите на:
- Петко Огойски – бивш лагерист и политически затворник, земеделец и писател;
- Алфред Фосколо – политически затворник, участвал в разпространяването на
анонимни материали срещу режима на БКП;
- Георги Саръиванов – син на фабрикант, осъден на смърт, политически затворник,
беглец в Германия;
- Катрин Макаров – френска гражданка от род на белоемигранти, политически
затворник в НРБ, съдена по обвинение, че разпространява забранени книги;
- Георги Заркин – журналист и писател, политически затворник, убит в
Пазарджишкия затвор през 1977 г.;
- Халил Расим – политически затворник, представител на турското малцинство,
въдворен в "Белене" 1985 г. след "възродителния процес".

Вторият сезон (2017) на „Отворени досиета” включва филмите за:
- Цветана Джерманова – последната жива лагеристка в женския лагер „Босна”,
Тутраканско и в женската част на „Белене”;
- Тодор Цанев – горянин, автор на клетвата на горяните в Русенско;
- Стефан Сираков – търговец от Габрово, въдворен в „Белене” по линия на „бивши
хора”
- Пастор Христо Куличев – преследван и съден от комунистическия режим
протестантски духовник, отказал да предаде християнската вяра;
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- Цонка Букурова и Дора Бобева – две от жените, които стоят в основата на
гражданският протест срещу обгазяването на Русе през 80-те години на ХХ век;
- Проф. Зейнеп Зафер – отказала три пъти да ѝ сменят името по време на акциите
на БКП през 70-те и 80-те години за асимилиране на мюсюлманското малцинство в НРБ.

В третия сезон (2019) бяха показани филмите за:
- Иван Сираков – лагерист от „Куциян”, Богданов дол”, „Николаево” и „Белене”, син
на фабрикант, собственик на букволеярна фабрика, избягал в Австрия в началото на
70-те години;
- Станка Георгиева дъщерята на горянина Георги Русев, ятак и участник във Втора
сливенска горянска чета в началото на 50-те години;
- Стефан Богданов – бивш съветски нелегал преди 9 септември 1944 г. и началник
на отделение „Б” на Държавна сигурност след Деветосептемврийския преврат,
изтезаван и осъден като трайчокостовист, преминал през редица затвори и „Белене”;
- Никодим Янушев – син на Иван Цолов, търговец от Угърчин, Ловешко, въдворяван
в лагери, и политически емигрант в САЩ;
- Румяна Таслакова – журналистка в българската секция на радио „Дойче веле”,
обявена от комунистическия режим за невъзвращенка и "вражески емигрант".

Продуцент на „Отворени досиета” е Катя Атанасова, а като режисьори в нея участват
Димитър Коцев – Шошо, Николай Василев, Павел Веснаков, Ралица Петрова и Любомир
Младенов. Сценарист на поредицата е журналистът Христо Христов.
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