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Година 4                                      Брой 10 

 

          

      

          

 

Първата си статия публикува  във вестника на Демократическия съюз 

«Свободен народ». 

През 1920 г. става секретар на Берлинския клон на  Германската 

организация за мир. Под нейна егида, започва да публикува 

"Информационен бюлетин", а също и в ежемесечното издание  " 

«Монистен монатшефтен» под псевдонима «Томас Мюрнер».  

През  1924 година преминава в ежеседмичното списание «Тагебух». 
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Той е един от учредителите на пацифисткото движение «Не на войната». 

После  става редактор на международния отдел на вестник «Берлинер 

Фольксцайтунг»  - вестник с антивоенна, демократическа и непартийна 

ориентация.  

По – късно занимава с разследваща 

журналистика в ежеседмичния вестник 

«Велтбюне».  

Поради антивоенните журналистически 

материали, които публикувал  бил 

арестуван и осъждан като редактор на 

вестника. Това предизвиква поредица от 

протести в негова защита, в които 

участвали и Ернст Толер, Леон 

Фейхтвангер, Арнолд Цвайг, Алберт 

Айнштейн.  Амнистиран е  в 1932 г. През 

1933 г.  е изпратен в концлагера 

Зоненбург. ”Лигата за правата на човека” и международната 

организация на писателите Пен – клуб събрали повече от 43  000 

подписа за неговото освобождаване.  

Мотивите на Норвежкия нобелевски комитет за присъждане на 

награда на Осецки са: „за гореща любов към свободната мисъл, 

вяра в необходимостта от свободно сревнование във всички 

области на духовния живот, широк мироглед, уважение на 

ценностите на другите народи и доминиращата над всичко идеи  за 

мир”.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://fotki.yandex.ru/users/ninyurova2008/view/503626/
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Световен ден за достоен труд – По решение на 

конгреса на Международната организация на 

профсъюзите 7 октомври 2008 г. е обявен за 

Световен ден "За достоен труд", който обединява 

синдикалисти от цял свят в усилията им за 

установяване и спазване на работните права и 

солидарност. 

 

 

ООН – Световен ден на пощата 

 

 

 Ден на античната култура 

10  символа на Античната култура в България 

Античната Сердика 

Филипополис/Тримонциум 

Одесос 

Августа Траяна 

 Месамбрия Понтика 

Улпия Ескус 

 Никополис ад Иструм 

 Нове 

 Вила „Армира“ 

 Марцианопол 
 

 

 

  

 

Национален ден на благотворителността - щедро сърце  
 

За първи път той се отбелязва в България на 19. октомври                                                              

2002 година по инициатива на фондация "Щедро сърце". 

Тя е учредена в обществена полза с основен предмет на 

дейност ежегодно провеждане на национална кампания за 

набиране на средства “Щедро сърце - “ 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibju_9iMfPAhWFVRQKHebNDTIQjRwIBw&url=http://www.subor2005.suhranibulgarskoto.org/generousHeart.php.htm&psig=AFQjCNHaR2rjt6ef1WFstO93gHjQ9V4OQA&ust=1475873923275609
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%89%D0%B0
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„Има два начина да живееш живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а 

другият – че всяко нещо е чудо.” Алберт Айнщайн 

В ден като този няма как някой да остане емоционално неангажиран и да не 

пожелае да направи добро. Какво стои зад порива ни да направим добрина? Да 

направим някой щастлив или да удовлетворим собствените си стремежи за 

себедоказване и да успокоим съвестта си? Няма значение как, кога и какво - тази 

надежда може да се върне при нас. 

Нека днес нашите сърца да са щедри сърца. 

Международен ден на ООН (1945 г.) 

 На 24 октомври 1945 година 

официално е създадена 

Организацията на обединените 

нации. Уставът й е ратифициран от 

5-те постоянни страни-членки на 

нейния Съвет за сигурност - Китай, 

СССР, САЩ, Великобритания и 

Франция. Идея за  учредяването на 

Обществото на народите (ОН) е да 

се създаде Организация, която да 

съблюдава мира и 

разбирателството между отделните народи и гарантира международната 

стабилност,  да осуетява сблъсъци на расова, етническа или държавна основа и по 

този начин да предотвратява евентуален нов масивен военен конфликт. 
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http://www.posredniknews.com/site/images/stories/2014/201-210/online/OON.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1945

