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Един важен етап за съюзната ни дей-
ност през тази година завърши. Може да 
се каже дори – най-важният. Защото ме-
сеците, в които се провеждаха отчетните 
събрания в териториалните и в районни-
те организации на СГБ бяха най-активни-
те  за съюзния ни живот. 

Стотиците човешки и лични срещи по 

време на тези събрания, бяха най-полез-
ните. „Вреше и кипеше” – така да се каже, 
навсякъде. Дори и в най-малкото кътче 
на страната ни глухите членове на нашия 
съюз се вълнуваха, разсъждаваха и пред-
лагаха още и още решения за подобрява-
не на битието и живота на всички нас.

С такава цел и с такава надежда бяха 

давани и записани предложенията им в 
протоколите на всяка една от нашите ор-
ганизация. 

Те ще бъдат обобщени и подробно 
обсъдени на Общото събрание на пълно-
мощниците на Съюза на глухите в Бълга-
рия, което предстои. 

Във вестник „Тишина”  подробно ви 

запознавахме в няколко последовател-
ни броя,  с хода на отчетната кампа-
ния  в СГБ. 

На стр. 4-5   може да прочетете 
за събранията на районните 

организации, които по график се 
проведоха в последните дни на месеца.

ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  НА СГБ

Завърши работата  по първото научно 
изследване  на българския жестов език

На 23 март т. г. в столицата бе представен 
крайният резултат от първото и единстве-
но по рода си научно изследване, възложено с 
обществена поръчка от Министерството на 
образованието на фондация „Глухи без грани-
ци”. Осъществяването му стана с проекта 
„BG05M2OP001-3.003-0001 – Подкрепа за равен 
достъп и личностно развитие” по оператив-
на  програма „Наука и образование за интели-
гентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз. 

За работата по проекта разказва 
Цветан Кунчев, 

специален педагог и ръководител на екипа

Четете на страница  3

През август 2017 г. на Меж-
дународния филмов фестивал 
в Роуд Айлънд, САЩ, късоме-
тражният 20-минутен игра-
лен филм „Дете на тишината” 
получи наградата за най-добър 
филм, което му даде шанс да 
участва в номинациите за ака-
демичните награди „Оскар”.

 И на 23 януари т. г. в кате-
горията „Късометражен игра-
лен филм” на 90-е награди „Ос-
кар” статуетката получиха 
Рейчъл Шенън, автор на сцена-
рия, и  Крис Овъртън, режисьор 
на филма „Дете на тишина-
та” („The Silent Child”).

Филмът „Дете на тишината” – с награда „Оскар”

Четете на стр. 6 изключително любопитната история за 
създаването на филма, за съдбата на авторите и героите  - за 

една истинска житейска история,  в която главната роля се 
изпълнява от глухо момиченце.

На 28.03.2018 г.  се проведе официална среща с медиите и протест 
на всички национално представителни  организации на за хора с ув-
реждания на територията на град Плевен. 

На срещата, която се проведе в пресклуба на БТА, присъства г-н 
Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

Той  запозна присъстващите с назряващия проблем, свързан с 
предстоящите промени в експертизата за работоспособността  на 
хората с увреждания.

При активното участие на представители на РО на глухите в Плевен 
обсъдихме и организирането на предстоящия национален протест на 
11 април тази година в София, както и участието на всяка една орга-
низация на хората с увреждания от града. 

Протестната нота, изготвена от национално представителните ор-
ганизации на и за хората с увреждания, членове на Националния съ-
вет за интеграция на хората с увреждания при МС, бе предоставена 
на представителите на медиите и бе изпратена на областния упра-
вител в Плевен.

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

В ПЛЕВЕН - СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Не отнемайте възможността 
за достоен живот на хората с 
увреждания!

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

НА СТР. 2

Пролет в СГБ
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Пролет в СГБ
Жените донесоха радостта в  
РО-Плевен

Макар и не много студена, зимата ни задържаше повече вре-
ме в къщи. Навярно затова и първите  пролетни празници бяха 
така чакани и желани. 

По интересен начин отбелязахме  международния ден на 
жената. В красиво украсената с балони зала  на районната ор-
ганизация някои от жените демонстрираха завидно умение за 
подреждане на празнична трапеза: със салфетки и цветна хар-
тия направиха такава украса, че масите заприличаха на цветна 
градина. Други показаха умения в направата на хапки, сандви-
чи, принцеси, които подредиха в плата.  А с цветната украса   се 
допълни пролетното настроение. Имаше и специално приготве-
но кафе. И, разбира се, накрая – дегустация на всичко!

Организатори на това мероприятие бяха Ваня Йотова и Неве-
на Дондева. Благодарим ви, момичета за приятното и забавно 
мероприятие! Бъдете все така активни в дейността на РО-Пле-
вен! 

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

Пролетен карнавал

Най-чаканият пролетен празник е първият ден от пролетта, 
който е един специален пролетен празник. Тази година земята 
не бе огряна от  слънце и  обсипана с  току-що поникнала све-
жа зеленина и разцъфнали   пролетни цветя, а със снежнобял 
пухкав сняг. Сякаш и природата бе облякла снежен карнавален 
костюм. Но това никак не попречи на организаторите на това 
мероприятие - Ренета Маринова и Кремена Петрова.

В хотел „Релакс”, в близост до града, бяхме посрещнати из-
ключително любезно от домакините. Топлина лъхаше не само 
от затоплените стаи, но и от отношението на персонала. 

Преди тържеството – през деня, направихме разходка из 
снежната планина. Снежни топки летяха от много страни със 
закачки и смях. А после се отдадохме на релакс, като ползва-
хме с голяма отстъпка хидромасажните вани и сауната. После 
си починахме хубаво и в 19 часа се събрахме в ресторанта на 
хотела.  Бяха ни осигурили дисководеща, която ни забавляваше. 
Кремена и Ренета  поздравиха присъстващите със специално 
подготвено общо  изпълнение.

В конкурса за „най-хубав карнавален костюм” на първа мяс-
то бе класирана Ренета Маринова, на второ място Кремена Пе-
трова, на трето Анелия Маринова и на четвърто място Теменуж-
ка Шефкет. А в шеговития  конкурс „мама храни бебе” най-бърз 
се оказа Огнян Люцканов, който изпи „млякото” си  - т. е. бирата 
-  за секунди с биберон, като  послушно дете; в надпреварата 
„спукай балона на танцьора до теб” победители станаха  Ми-

рослав Маринов  и Надя Панталеева. Така – с много веселие, 
танци, закачки и снимки за спомен, неусетно настъпи полунощ. 
На сутринта, след закуска, с чаша ароматно топло кафе, поте-
глихме обратно към Плевен, за да отнесем в сърцата си един 
прекрасен уикенд, споменът за който да ни сгрява и разведрява 
в ежедневието.

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен
 

 Трифон Зарезан в Хасково  

Празник ли е – времето няма значение. Сняг или дъжд, ва-
жно е на душите да е топло.

Отново една част от членовете на районната организация в 
Хасково се събраха в клуба, за да почетат и двата празника: Три-
фон Зарезан и св. Валентин. Уляна Николова разказа накратко 
какви са ритуалите, изпълнявани на тези празници в миналото 
и как след обредите, които се извършвали, всички се събирали 
около богатата празнична трапеза. Накрая председателят на РО 
Митко Иванов поздрави членовете като каза: „Дали ще почетем 
Трифон Зарезан или св. Валентин няма значение. Важното е да 
сме заедно, да сме добри, да правим всичко с любов и да се оби-
чаме!”                                                                                                                                                           

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Мартенски празници

Отново сме в най-хубавия месец – МАРТ и най-чакан - като 
пролетта!

И тази година спазихме традицията и на 6 март жените, ма-
кар и в по-малък състав, се събрахме в клуба на районната орга-
низация, за да отпразнуваме и да се поздравим с най-прекрас-
ния празник - 8 март. Почерпихме се скромно, поговорихме си и 
си припомнихме някои хубави моменти от минали празненства.

Това бе така, защото тази  година ръководствата на РО на 
глухите и на Съюза на инвалидите в Хасково бяхме решили на 
17 март да празнуваме заедно Трети март, Осми март и Първа 
пролет в заведение.

И така в уречения ден и час заведението бе препълнено от 
членове на двата съюза. Тържеството започна с поздрав към 
всички от децата от училище „Христо Смирненски”, с изпълне-
ние на песни за майката и пролетта. След тях нашата Севда Ве-
килова изпълни с мимика и жест прочувственото стихотворение 
на Дамян Дамянов „Жена”. Групата за песни при организацията 
на съюза на инвалидите се представи с три народни песни. А 

след това се отдадохме на луди танци и хора до късно следо-
бед. Емоциите бяха толкова прекрасни, че накрая никак не ис-
кахме да си ходим. Разделихме се доволни и щастливи, като си 
обещахме отново да сме заедно на следващите традиционни 
празници.

Няма спор – жените ни са добри и прекрасни майки и баби 
– но и дейни активистки, които умеят и от най-малкото събитие 
да направят тържество, което да се помни дълго.  

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Жената е майка,но и много пъти баща…
Тя е готова винаги на саможертва,и да поеме чужда вина…
Обича и страда,пада,но пак се изправя…
Тя често мисли за проблемите,
но мисли и за техните решения.
Нейната битка е жестока, може би повече
отколкото може да си представи,
но и никога не се предава,преди да е напълно сигурна,
че е длъжна миналото да остави…!
Нейния път е дълъг,но тя не се спира
докато не го извърви.Често се обръща,
но само за да скрие своите горчиви сълзи…
Много са нощите в които не спи…
много са дните в които мълчи…
Много са болките скрити в сълзи…
ТОВА Е ТЯ…. Това е жена – Силен дух и душа…..!
Велик си майстор,Господи,велик си, 
сред всички чудесии на света
дарил си мъжката ни същност 
с магията,НАРЕЧЕНА ЖЕНА!

Свежарско състезание в 
снежна Дупница

Една от любимите традиции на членовете на районната ор-
ганизация в Дупница е да честват деня на пролетното равно-
денствие – Първа пролет. Дъжд да вали, урагани да се вихрят, 
слънце да грее или, като в днешния мразовит ден – сняг и студ 
– те идват усмихнати и в чудесно настроение в клуба. И задъл-
жително всеки си носи по някоя и друга вкусотийка от къщи за 
общата трапеза... 

Пак така традиционно Петър Тричков, председателят на РО, 
винаги поднася по някоя изненада, като ги подканва да участват 
в замислената от него занимателна надпревара. Днес тя беше 
доста свежа и оригинална – кой ще направи по-, по- и най-вку-
сен, но и най-красиво оформен… плодов коктейл! 

И така четиримата участници (две жени и двама мъже) се 
наредиха около масата, отрупана с портокали, лимони, ябълки, 
банани и кивита, за да сътворят, според фантазията си плодов 
коктейл, гарниран с орехов ликьор… Резултатът беше повече от 
впечатляващ и затова за всеки от тях имаше награди – тричлен-
ното жури реши, че всички са показали майсторска аранжиров-
ка и умения на бармани от класа… 

А след това интересно състезание събраните около масите 
членове бяха информирани за предстоящия национален ми-
тинг-протест с участието на членовете на всички организации 
на хора с увреждания, който ще се проведе на 11 април в сто-
лицата. 

Накрая, както винаги, градусът на настроението се повиши до 
тавана от веселите шеги и закачки, които всички си разменяха, 
седнали на общата трапеза с разнообразни мезета и напитки. 
Скромната почерпка завърши с пожелания за здраве, за нови 
весели и забавни срещи, за незабравими мигове с приятели.

Петра Ганчева
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В работата по изследва-
нето се включиха всички 
членове на управителния 

съвет на фондацията, като 
аз бях определен за ръководи-
тел на проекта; експерт към 
научния екип беше Валя Хрис-
това; графичният дизайн бе 
възложен на Снежи Асенова, а 
по-късно включихме и Дамян 
Калчев, председател на РО на 
глухите в София. Консултан-
ти бяха Митко Якимов, Янка 
Трачук и Силвия Бозева – всич-
ки с увреден слух. Петър Ганев, 
който също е глух, разработи 
оригинален сървър, на който 
се събираше информацията 
от заснетите материали. На 
него се работеше по заснети-
те жестове от седем градове 
в страната – София, Пловдив, 
Плевен, Търговище, Лом, Бургас 
и Благоевград. Бяха включени 
близо 300 души, като 136 от 
тях са изпълнители-информа-
тори, които ни даваха данни за 
жестовете и отделните думи. 

В издадения речник на бъл-
гарския жестов език има поиме-
нен списък на всички участници 

в изследването и съставянето на 
самата книга – от ръководителя 
до доброволците, участвали в 
заснемането. С него и с грамати-
ката наистина постигнахме цел-
та си - да докажем, че съществу-
ва български жестов език, който 
идва от самите глухи хора и той 
не е никак примитивен и еле-
ментарен, както се мислеше и 
твърдеше. Освен това, в хода на 
изследването беше потвърдено, 
че има диалектен жестов език, 
който е различен за различните 
региони в страната – имаше же-
стове, които в провинцията не ги 
познаваха и се наложи да бъдат 
въведени в речника. Възрастните 
глухи хора – изпълнители-инфор-
матори, ни показаха при засне-
мането, че българският жестов 
език е истински и съществува 
(през годините е имало опити 
той да бъде изместен, но те са си 
го запазили и си комуникират с 
него), затова спазихме препоръ-
ката на професорския екип и в 
речника въведохме също първи 
и втори вариант, за да уважим за-
пазените и използвани жестове. 
Надявам се, че с този речник с 

включените в него 5840 жестови 
знаци най-после ще имаме она-
зи свобода на достъп до инфор-
мация; ще може да се започне 
обучението на колкото се може 
повече преводачи, които да са 
в полза на глухите; децата чрез 
него също ще могат да получат 
качествено образование и да 
обогатят речниковия си запас.

Успоредно с това наше нацио-
нално изследване беше направе-
но и научно описание на грама-
тиката на българския жестов език 
– по него работиха професорите 
лингвисти от Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски” – 
проф. Дачева, проф. Алексиева, 
проф. Жобов, проф. Стоянова; а 
също и проф. Попзлатева. Техен 
научен ръководител беше проф. 
Йовка Тишева. Съвместно с тях 
се включиха като глухи експерти 
Валя Христова и Петя Керчева. С 
този екип осъществихме за пър-
ви път и социологическото си 
проучване „Изгубени в прево-
да”. Неоценима помощ оказа и 
Бояна Алексов, старши експерт 
и координатор, за което сме й 
благодарни. С близо едногодиш-
ния си труд, който положиха за 
граматиката, те доказаха, че бъл-
гарският жестов език е достигнал 
равнище на пълноценна езикова 
система и се различава от уст-
ната реч в лексиката и начина 
на построяване на изреченията. 
Бяха структурирани три важни 
за изпълнението и значението 
на жестовете категории – арти-
кулация, конфигурация на ръката 
при отделните жестове и тип на 
изпълняваното движение. Бяха 

открити и потвърдени различия 
при използване на жестовите 
знаци за синоними, омоними и 
антоними. Този техен труд –гра-
матиката, по същността си е уни-
кална и първа по рода си, изда-
дена в България. Най-после беше 
направено нещо, което го има от-
давна в света – в тази книга про-
фесорите доказаха, че глухите 
хора говорят на език, за който се 
твърди, че е аграматичен. Това, 
както се изясни научно, е така 
наречената „глуха граматика”, 
в която няма предлози и съюзи 
като „от”, „на”, „във”, „със” и т. н. 
Беше изяснено, че глухите хора 
имат особена свобода и комфорт 
да общуват, без езикът им да има 
нещо общо с утвърдените и по-
знати граматически правила.

И така, след като двете книги 
вече станаха факт, от МОН ре-
шиха на 23 март тази година да 
направят официалното им пред-
ставяне. То се състоя от 10.00 ч. 
в конферентния център „Венус”. 
Деница Сачева, заместник ми-
нистър, откри събитието. В крат-
кото си слово тя подчерта,  че: „…
българският жестов език може 
да бъде признат като самостоя-
телен. България е сред малкото 
държави, провели проучване с 
такава цел. То ще позволи да се 
въведат законови разпоредби 
за равностойното прилагане на 
жестовия език в образованието 
и в други области на общест-
вения живот. В момента жес-
товите знаци се използват като 
помощно средство и средство 
за комуникация при обучението 
на децата и учениците с увреден 
слух в детските градини и учи-
лищата. Изследването е основа 
и за създаване на методически 
пособия, които да помогнат в 
комуникацията и съвместното 
обучение на глухите и чуващите 
деца и ученици в цялата страна. 
Ако жестовият език бъде узако-
нен, ще можем да го въведем 
като специален учебен предмет 
в специалните училища и като 
избираем в останалите.” 

След нея Грета Ганчева, ди-
ректор на дирекция „Достъп 
до образование и подкрепа на 
развитието” към МОН каза, че 
„предстои разработването на 
методики за прилагането на 
този език, а също и обучение на 
учители и ученици, да се въведе 
като избираем предмет в общо-
образователното училище, така, 
че да може да се осъществи ко-
муникацията между чуващите и 

глухите хора от една страна и от 
друга – да се развива този език. 
Предстои също и обучение на 
служителите, работещи в раз-
личните администрации, за да 
бъдат посрещнати нуждите на 
глухите хора.” 

От името на фондацията пред-
седателят Митко Якимов изказа 
задоволството си, че „най-после 
настъпи моментът на това го-
лямо историческо събитие - за 
първи път в България успешно 
приключи национално изслед-
ване на българския жестов език 
(БЖЕ) с граматическо описание 
на БЖЕ. В рамките на една ка-
лендарна година постигнахме 
целта си - да докажем, че БЖЕ 
е самостоятелен език. Благода-
ря на МОН, че ни предостави 
възможността и подкрепата! 
Защото всичко това, което на-
правихме, ни води към свобо-
дата за общуване, свободата да 
имаме достъп до всякаква ин-
формация, да се образоваме и 
да бъдем равностойни с другите 
граждани на Република Бълга-
рия. Остава ни само още една 
крачка до крайната цел – кон-
ституционното признаване на 
БЖЕ като официален език. Бла-
годаря също така и на всички 
глухи хора, които ни подкрепиха 
и участваха в изследването!”

В края на словото си г-н Яки-
мов ме покани да покажа пре-
зентацията на отпечатания реч-
ник на българския жестов език. 
Представих поименно хората, 
взели участие в изследването и 
създаването на речника и грама-
тиката; разказах за трудностите 
и етапите, през които преминах-
ме. Всички работихме неуморно, 
лишавайки се от сън и почивки, 
от свободно време, за да спазим 
сроковете по проекта и в този 
знаменателен ден бяхме изклю-
чително горди от себе си и от по-
стигнатото. 

Вярваме, че с този речник и 
граматиката най-после ще по-
стигнем свободата на глухите 
хора да общуват и комуникират. 
Вярваме също, че узаконяване-
то на българския жестов език в 
най-скоро време ще стане без-
спорен факт – за да могат наисти-
на глухите хора да се почувстват 
равноправни граждани на Репу-
блика България.

Цветан Кунчев, 
специален педагог и 

ръководител на екипа
СНИМКИ БГНЕС

Завършихме проекта с презентация 
на уникален речник и граматика

От стр. 1

Преди да разкажа за състоялата се презен-
тация, трябва да поясня, че тя всъщност 
беше крайният резултат от проведеното в 
рамките на една година научно изследване на 
българския жестов език. 

Деница Сачева,Валя Христова,Митко Якимов,Цветан Кунчев,
Грета Ганчева и Бояна Алексов
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ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  НА СГБ
В РО-ПЛОВДИВ

Положителна равносметка и оптимизъм

Дойде отново отчетното време. Време за равносметка и преоценка на изминалата 2017 
година. Време, в което да се погледнем право в очите и да си кажем болезнените истини с всички 
плюсове и минуси.

На 17 март 2018 г., далеч преди определения час клубът на районната организация в Пловдив 
започна да се пълни с хора, дошли за общото годишно отчетно събрание. Още с пристигането си 
всички бяха много усмихнати и ведри, и целият ден премина така спокойно и хармонично. Нашето 
събрание премина в почти пълен състав на делегатите и с висока активност от тяхна страна при 
изказванията. Освен поканените гости имаше и такива, които привлечени от множеството пред 
клуба влезнаха от любопитство и останаха до края на събранието. Наши високи гости бяха г-н 
Нинов, председател на Съюза на глухите в България и г-н Димитър Парапанов, председател на 
Националната асоциация на сляпо-глухите. Председателят на РО Пловдив, Красимир Альов, 
поднесе по-съществените факти от отчетния доклад, в който без грам пресметливост са 
изнесени и плюсовете и минусите в организационната ни дейност. След него Драгомир Драголов 
представи заплануваната програма за настоящата година, а Румен Велков ни запозна с отчета 
на районната контролна комисия. След кратките резюмета на отчетната документация думата 
беше дадена на присъстващите делегати. Интересен в случая беше фактът, че всеки станал да 
се изкаже поднасяше своите благодарности към ръководството – на районно и централно ниво, 
за навременните реакции и помощ, за голямата съпричастност и всеотдайност в работата им, за 
всеки отклик и съдействие. 

В интерес на истината очаквахме и критики, забележки и напътствия, но такива нямаше. Това 
говори, че нашето ръководство е сплотено и дейно, съвестно изпълнява задълженията си и не 
оставя нерешени проблеми. Не може да подминем факта, че в пловдивската районна организация 
цари подем и обновление. И съвсем на място прозвучаха думите на Димитрия Мудева, бивш 
дългогодишен председател на РО-Пловдив: „Радвам се да видя как в организацията ни има 
приемственост и как младите заемат нашите места, достойно продължавайки традицията ни. 
Така трябва да бъде и така е редно. Щастлива съм, че това са силни и смели хора и не се боят 
да защитават позициите на организацията ни.” Хубаво е да чуеш такива думи, а вярвам и че е 
хубаво да ги кажеш, оставяйки една удовлетвореност и задоволство и у двете поколения. Извън 
тези хубави и благодарствени думи успяхме да свършим и не малко сериозна работа. Знайно е, 
че РО-Пловдив е най-голямата по територия в цялата система на СГБ и с най-много териториални 
организации, цели осемнадесет. На тазгодишното общо събрание се взе решение за реорганизация 
на териториалните ни поделения. Предложено беше градските организации вътре в Пловдив, 
които са шест на брой, да бъдат намалени на четири, като към тях се присъединят ТО „Тих труд“ и 
ТО „Училище за глухи деца”, поради намаления членски състав. Същата мярка беше предприета и 
по отношение на ТО-Девин. Отново заради намаляване на броя на членовете там се взе решение 
ТО-Девин да се закрие, а членският състав да се прехвърли към ТО-Смолян. Така организацията ни в 
Смолян продължава да държи първенството по най-многобройна ТО и най-обширна по територия 
– членовете ѝ са пръснати в над 24 населени места. Сами разбирате какъв труден район е, предвид 
факта, че е и планински. Истинско геройство е да си секретар на такова поделение. Няма как да 
не изкажем нашата дълбока признателност и благодарност към секретарката на ТО-Смолян Юлия 
Милева. Надяваме се в обновеното и ремонтирано помещение на териториалния клуб в Смолян 
работата да върви все така напред и в положителна посока. Със задоволство можем да се похвалим, 
че всяка една наша териториална организация е в много топли и сърдечни отношения с кметствата 
по места, от където им се оказва съдействие по важни и значими проблеми и нужди, а също така се 
спонсорират и културни прояви. Това говори, че нашите членове активно се интересуват не само да 
бъдат задоволени потребностите им, но отделят време и за култура и духовност. Няма как да не се 
чувстваме щастливи с такъв членски потенциал, който се стреми да израсне и да се извиси въпреки 
житейските трудности и несгоди. С огромна благодарност и признателност се прекланяме пред 
всички наши организационни секретари и председатели на ТО, за грижата им и всеотдайността им 
в работата с нашите членове. Отчетохме една положителна го дина и си пожелаваме нова още по-
успешна, дейна, изпълнена с мероприятия и успехи.

Тилка Кайрякова

В РО-ПЛЕВЕН

Въпросите за отговорността 
бяха на първо място

На 15 март в клуба на районната организация в 11 часа председателят на РО-Плевен 
Димитър Петров откри отчетното събрание за 2017 г. Тук се събраха делегатите  от всички 
териториални организации. Освен, че са представители на отделните ТО, те са и  приятели, 
събрали се да обменят своя опит и тревоги. Всички се вълнуваха  най-вече от промените, които 
се очакват при трудоустрояването и определянето на групата инвалидност. И най-вече - от 
намирането на работа, подходяща за хора с увреден слух. Много от  тях живеят с инвалидните си 
пенсии, които средно са 200-250 лв. Отново бе поставен въпросът дали може ли да се направи 
нещо, за да има подходящи работни места  за хората с увреден  слух и най-вече за тези, които 
имат и проблем в говора.

Участниците в състезанието по спортен  риболов през миналата година  критикуваха  
ръководството на РО, че не се е сетило да се осигурят шапки  или тениски  с надпис „Плевен”, за 
да се знае коя организация са представяли. Критиката им бе напълно  основателна.

Председателката на ТО-градска в Плевен Ренета Маринова пък постави въпроса за 
отговорностите при организирането на общите мероприятия. Често хората не могат да се 
ориентират - записват се, после се отписват, а други се записват в последния момент. Това дори 
е довело до провал на едно мероприятие. Марин Василев прие критиката,  че не се включват 
активно в националните мероприятия.  

Темите, които се засегнаха на отчетното събрание бяха много. И всички – с надеждата дейността 
ни да става по-добра. И да обединява членовете в общите инициативи. Защото организацията в 
Плевен винаги е била елитна. 

Накрая си пожелахме да помислим за нови срещи, да сме живи и здрави  и успешни.
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

В РО-ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Цени ли се трудът ни?

Съгласно Устава на СГБ, отчетните събрания на ТО и общото отчетно събрание на районната 
организация на глухите Горна Оряховица се проведоха по предварително приет план-график. Те 
преминаха преминаха с голяма активност, хората са доволни от организацията и ръководството, от 
проведените мероприятия и кроят планове за нови такива. Общото събрание на пълномощниците 
на РО в Горна Оряховица се състоя на 19 март тази година. На него, освен всички пълномощници 
на организацията, присъства и председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов. 
Като гости присъстваха и секретарят на ТО Велико Търново и отговорничката на клуба в Горна 
Оряховица.

Когато се отчита една активна и ползотворна дейност за изминал период, е приятна работа. 
Така преминаха отчетните ни събрания – в разисквания и ползотворен диалог по всички въпроси. 
В докладите бе отразена цялостната работа на организацията и териториалните поделения. 
Много проведени традиционни мероприятия, празници и честване на национални такива. 
Отбеляза се с много емоция и успехът ни в риболова при жените, където заехме първо място, 
а на националното първенство по шахмат нямаме конкуренти. Всичката шахматна съюзна сила 
е в нашата организация! Новоприетият ни член, инженер Пламен Петков от ТО-Велико Търново, 
се представи блестящо, заемайки първото място на държавното първенство. Отчетните доклади 
бяха одобрени и приети; имаше много изказвания; на всички въпроси бяха дадени компетентни 
отговори; програмата за дейността също бе приета.

Членовете са доволни от изцяло подредения наново клуб в Горна Оряховица, където се 
събират; пък и сладка раздумка се случва; задружни и приятелски настроени, готови да си помагат 
един друг. В последните месеци се забелязва, че присъствието им става все по-многочислено, 
проявяват интерес към провежданите мероприятия.

По време на обсъжданията на промените в устава беше поставен и един пиперлив въпрос 
(първо в ТО-Велико Търново и после в РО-Горна Оряховица) за промяна на чл. 10, като се 
предлагаше членството на чуващите хора, работещи за глухите членове да се сведе до нула. 
Тогава питам, кой ще  превежда на глухите? Всички ли работещи в СГБ трябва да бъдат с увреден 
слух? И координаторите ли не трябва да са чуващи? Как ще се осъществява комуникацията между 
глухи и чуващи – примерно в институции, различни учреждения, болници? Владеят ли глухите и 
тежкочуващите достатъчно добре граматиката, за да могат да бъдат разбрани? Има ли достатъчно 
подготвени кадри в цялата страна  за такова предизвикателство? Въпроси - предстоящи, но не 
търпящи отлагане. Нека се има предвид, че, чуващите служители се чувстват дискриминирани 
от такова отношение. И независимо, че чуващите нямат европейски карти и навсякъде, където 
придружават глухите, си плащат и ник ога не са имали и не ползват привилегиите на глухите (а не 
са и искали!), то те никога не са се отказали от доброволното си членство в СГБ, за да работят за 
равнопоставеността на  хората с увреден слух, за тяхното интегриране в обществото, което твърде 
малко познава и по тази причина не проявява все още толерантност и разбиране към тях.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица
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ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  НА СГБ
В РО-ХАСКОВО

Отчетната кампания приключи

Отчетните събрания в петте териториални организации се проведоха както бе обявено по 
график - на 18.02. се състоя събранието в ТО-Димитровград; на 22.02. - в ТО-Градска; на 24.02. 
– в ТО-Харманли и на 25.02. в ТО-Момчилград и ТО-Кърджали. Всички събрания преминаха 
делово и при сравнително добра посещаемост от страна на членовете, въперки студеното и 
мразовито време. И на петте отчетни събрания присъстваха председателят на РО Митко Иванов 
и координаторът Дора Христозова.

Дневния ред на събранията включваше: доклада за дейността през изминалата 2017 г; 
програма за работата на организацията за 2018 г; допълнение и изменение на устава на СГБ и 
текущи въпроси. В отчетните доклади бе подчертано, че няма интерес към членство; слабата 
активност от страна на съюзните членове; много малко хора посещават клубовете, освен, когато 
имат проблеми за решаване. Но въпреки това, ръководствата на ТО продължават да оказват 
съдействие на тези, които имат нужда от помощ.

В хода на изказванията повечето от присъстващите се вълнуваха от това дали и тази година ще 
има целеви помощи по чл. 51 за жестомимичен преводач; дали ще се организират екскурзии от 
РО и къде ще се проведе туристическият събор.

Допълнения и предложения за промяна на устава на СГБ не бяха направени.
В края на събранията, след като изслушаха въпросите на членовете и изчерпателно им 

отговориха,Митко Иванов и Дора Христозова ги поздравиха за отделеното от тях време да уважат 
отчетните събрания, като изразиха надежда повече членове да посещават клубовете и да вземат 
участие в мероприятията организирани от съюза.

Събранието на пълномощниците 
се състоя на 11 март 

От 10.30 часа в клуба на организацията събранието протече в спокоен и ползотворен дух. 
Представители от ЦУ на СГБ не присъстваха. Събранието бе открито и се водеше от председателя 
на РО Митко Иванов. Избрана бе комисия от трима души по проверка на пълномощниците и 
предложенията и допълненията по доклада и решенията за дейността на РО. Председателят на 
комисията Ангелина Тилкеджиева съобщи, че от избраните 26 пълномощници присъстват 17, а 
отсъстват 9 души и на основание чл. 32, т. 4 от устава на СГБ събранието е законно, може да 
започне своята работа и да взема решения.

След прочитане на отчетния доклад за 2017 г. от председателя Митко Иванов, бяха прочетени 
докладът на ревизионната комисия и програмата за дейността на РО за 2018 г., след което думата 
бе дадена на присъстващите. Мария Лачева сподели, че са й харесали и докладът, и програмата 
за 2018 г., но сподели, че много малко членове се включват в организираните мероприятия. А 
Георги Лачев от Харманли благодари на ръководството на РО за това, че когато се организират 
екскурзии, винаги се съобщава и на членовете на ТО, които се включват с удоволствие.

Хубаво беше и изказването на Севда Векилова за обновения  хотел „Тишина” в Приморско, 
където миналото лято е почивала през м. септември и е останала много доволна. Тя прикани 
повече съюзни членове да се запишат тази година за почивка.

Предложения за промяна на устава на СГБ не бяха направени и накрая пълномощниците на 
общото събрание одобриха и приеха с пълно мнозинство отчетните доклади и програмата за 
дейността.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от председателя Митко Иванов, който 
пожела на всички най-вече здраве, щастие и любов, защото животът хубав или лош, си е нашият 
живот и от нас зависи какъв ще си го направим.

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В РО-СОФИЯ 
 

Време за открит диалог
Общото отчетно събрание на РО-София, което се проведе на 14.03.2018 г. от 18 часа 

в залата на районната организация, протече с активност на присъстващите делегати, които 
зададоха доста въпроси и предложения. Атмосферата беше дружеска и много творческа, особено 
в частта, когато се обсъждаха предложенията от териториалните организации за промяна в 
Устава на СГБ, като се анализираше, спореше се, но в крайна сметка се предложиха промени с 
консенсус. Също активна беше дискусията, свързана с предстоящия през юли празник на хижа 
„Панчо Томов”, като се даваха различни предложения за провеждането му.

Председателят Дамян Калчев и координаторът Илиян Радев информираха присъстващите за 
нелогичните и в ущърб на хората с увреждания предложения за промени за ТЕЛК и свързаното с 
това  отнемане на  инвалидните пенсии, и призоваха за активни за готвения протест на хората с 
увреждания на 11 април.

Също се обърна внимание на дейността на организацията през годината, като се апелираше 
към разумни и внимателно обмислени решения и действия.

Събранието приключи в приятелска атмосфера, като се призова присъстващите да бъдат 
активни на изборния процес, който ще бъде в края на тази година.

Илиян Радев, координатор на РО-София

В РО-ЯМБОЛ

Споделена радост - двойна радост; 
споделена болка - половин болка

На 15.03.2018 г. в клуба на районната организация на глухите в Ямбол се проведе общо отчетно 
събрание на пълномощниците на РО на глухите-Ямбол. Гост на събранието беше Тонка Цанева, 
организационен секретар на териториалната организация на глухите в Сливен. С изключение 
на двама пълномощници, в работата на събранието участваха всички 18 пълномощници. Те 
получиха предварително напечатани материалите за събранието и програмата за дейността, 
затова по време на Радка Йорданова, председател на Р, прочете отчетния доклад на РС за 
2017 г., а председателят на контролната комисия прочете отчетният доклад на КК за 2017 г. 
След представяне на отчетните материали пълномощниците се изказаха и поставиха въпроси 
по вълнуващи ги проблеми и предстоящи мероприятия. Мнозина споделиха страховете си, че 
може да спрат инвалидните им пенсии, ако се приеме концепция и се осъществи подготвяната 
реформа в ТЕЛК. 

След приключване на изказванията отчетните доклади и програмата бяха гласувани и приети. 
Накрая, поради изчерпването на дневния ред, събранието бе закрито.

Живка   Димова, координатор на РО-Ямбол
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През август 2017 г. на Международния филмов фес-
тивал в Роуд Айлънд, САЩ, късометражният 20-ми-
нутен игрален филм „Дете на тишината” получи 
наградата за най-добър филм, което му даде шанс 
да участва в номинациите за академичните награди 
„Оскар”.

 И на 23 януари т. г. в категорията „Късометражен 
игрален филм” на 90-е награди „Оскар” статуетката 
получиха Рейчъл Шенън, автор на сценария и годени-
кът й Крис Овъртън, режисьор на филма „Дете на 
тишината” („The Silent Child”).

Филмът разказва историята на четиригодишното глу-
хо момиченце Либи, израснало в семейство, в което тя 
единствена не чува. Основното в него е, че насочва вни-
манието на обществото към проблемите на глухотата. 
Либи живее своя мълчалив живот, докато не се появява 
социалната работничка, играна от Рейчъл, която започва 
да я учи как да комуникира чрез жестов език. Ролята на 
Либи се изпълнява от шестгодишната Мейси Сли, която 
е глуха. Действието се развива в селска Англия, където 
се случва историята на Либи и семейството й от средна-
та класа, състоящо се от чуващите й родители и двамата 

по-големи братя и сестри. Майката е непрекъснато заета 
и уморена, а бащата – работохолик; и двамата са необра-
зовани относно глухотата на Либи и търсят начини да я 
направят „нормална” като тях самите. В един момент на-
емат специализирана социална работничка и едва тогава 
става ясно, че начинът, по който са постъпвали с Либи, 
само я е изолирал още повече. 

Филмът е заснет в  Мидландс, в сърцето на Стафорд-
шир, където 1 на 5 деца се ражда глухо, поради минното 
наследство. Историята се основава на истински събития. 
Дори къщата е подобна на дома на истинското глухо 
дете. Снимките са продължили 7 дни, тъй като съгласно 
правилата за участие на деца в игрални филми, едно дете 
може да играе максимум 3 часа всеки ден. Екипът от съз-
дателите на филма са избрали именно Мейси за ролята 
на Либи, за да могат точно да пресъздадат нечуваните 
предизвикателства, с които всекидневно се сблъскват 
глухите деца. 

В словото си, при връчването на статуетката „Оскар“, 
Рейчъл Шенън интерпретира казаното с жестов език: 
„Обещах на моята шестгодишна приятелка да използ-
вам езика на знаците, за да ме разбере не само тя, но 
и всички глухи хора, които ни подкрепиха. Толкова сме 
благодарни за тази невероятна подкрепа, която спомо-
гна да направим посланието на нашия филм да блести 
на най-голямата сцена в света! Ние постигнахме много 
повече, отколкото сме се надявали. Филмът ни е за глухо 

дете, родено в свят на мълчание и не е преувеличено или 
сензационно представеното в него – то се случва с мили-
они деца по целия свят, които са изправени пред кому-
никационни бариери и са лишени от достъп до образо-
вание. Изказвам своето най-голямо „Благодаря!” на ака-
демията, че ни позволи да покажем този филм на света!”

Актрисата и писателка Рейчъл Шенън е провокирана 
още от детството си да напише, продуцира и участва във 
филма – когато била едва на дванадесетгодишна, баща й 
изведнъж загубва напълно слуха си след химиотерапия: 
„Блестящият ми баща изгуби слуха си и аз преживях дъл-
боко последните две години от живота му в пълна тиши-
на, преди да почине. Станах пряк свидетел на огромните 
ефекти, които глухотата оказва в семейството. Видях за 
първи път колко са уязвими хората, лишени от слух и за-
белязах колко е лесно за чуващите хора да ги напуснат. 

След смъртта на баща си Шенън научава жестовия 
език и се квалифицира като преводач. През 2011 г. ста-
ва посланик на Националното общество за глухи деца 
(НОГД) и пропагандира все по-упорито за нуждата от 
осведоменост за глухотата във Великобритания. През 
март 2011 г. Шенън се включва в кампанията в помощ на 
НОГД, а през май същата година оказва помощ за стар-
тирането на уебсайта „Viewtalk”  за социални контакти за 
глухи хора. Година по-късно, през февруари 2012 г., Рей-
чъл изкачва връх Килиманджаро в помощ на благотвори-
телната организация.  

Номинирана 6 пъти за редица филмови награди, Рей-
чъл Шенън освен наградата „Оскар” печели и първата 
награда  на Лондонския филмов фестивал. Тя е и една от 
малкото актриси, които произнасят своята реч при връч-
ването на статуетката на жестов език – през 1979 г. Джейн 
Фонда първа използва езика на знаците за част от речта 
си; Луиза Флетчър („Полет над кукувиче гнездо”), чиито 
родители са глухи, също използва жестовия език; през 
1987 г., глухата актриса Марли Матлин използва изцяло 
жестов език при награждаването си за главната роля във 
филма „Деца, забравени от Бога”.

Петра Ганчева

Филмът „Дете на тишината” – с награда „Оскар”

Творческа личност е 
Васил Настев, авторът 
на тази детска книжка. 
Дружелюбен, готов да 
подаде ръка за помощ, 
да пожали ближния си, 
въпреки че и той, като 
всеки човек, понякога има 
нужда от помощ. 

Васко Настев – журна-
листът и писателят, беше 
човекът, който  се „гри-
жеше” да получим вест-
ник „Тишина” като вече 
„готов продукт”. Сам ни го 
носеше в редакцията. Той 
е с борбен дух, с мечтите 
си, които осъществява с 
труд, воля, всеотдайност. 
Твори добро, бори се със 
злото. Има издадени пет 
книжки. Тази година ще се 
отпечата поредната, шес-
тата.

Ще разгледаме заедно 
детската книжка на Вас-
ко, излязла в последните 
дни на 2017-а, озаглавена 
„Джоба панталона”. Ин-
тересно заглавие, нали? 
Така е кръстил и една от 
миниатюрите си в книж-
ката, в която се говори за 
момченце и неговия пан-
талон. Разказват се случки  
-  случили се или не – „ако 
такива щуротии могат 

да се случат някога...”
Посветил я на внучката 

си Дона. Стиховете не са 
нейни, а са подарък за нея 
от дядо Васко. 

За главната „роля” поет-
ът е избрал Петуха Уха или 
кратко казано, Уха - инди-
анското име на дъщеря му, 
майката на Дона. Започва 
с приказката „Имало едно 
време”, после идва „Във 
второ време”, след това „В 
трето време”. Има и баба, 
два-три крокодила и още, 
и още персонажи, та ча-а-
ак до „Джоба панталона” с 
главен герой момченцето 
Васунка с панталонките си 
с презрамки и един голям 
джоб... 

А, чакайте, чакайте 
- забравих „Къпаната 
Уха”. Защо „къпаната”? 
Малката госпожица 
Петуха Уха от малка 
обичала да я къпят все-
ки ден сутрин, и вечер. 

Само събота прескачали. 
Е, все пак момиченцето 
трябва да си поспинка 
малко повече, нали! Но...,  
ужас! Будникът, както 
Петуха наричала будил-
ника, зазвънял още в 8 
часа. Но, за радост, това 
не попречило на главна-
та героиня „да спи невъз-
мутимо”... 

Това е, уважаеми чи-
татели, накратко съдър-
жанието на новата детска 
книжка на поета Васил 
Настев. Ако искате ва-
шите по-малки деца или 
внуци (а защо не и по-
голeми), да разберат за 
приключенията на глав-
ната героиня с индиан-
ското име, за цирка, за 
патицата, за първия уче-
бен ден на Уха, вземете я 
и им я прочетете. И на вас 
ще  хареса, ще ви върне в 
детството.

Мария Михайлова

„Джоба панталона” - книжка за деца

Драги приятели,
в края на годината излезе 

от печат новата  шеста по-
редна стихосбирка на пое-
тичен клуб „Вдъхновение” 
към Националната асоциа-
ция на сляпо глухите в Бъл-
гария. В сборника, който 
нарекохме „Копнежи”, са 
публикувани творби на 19 
автори от десет града на 
страната. Дълго време тър-
сихме подходящо име на 
сборника. Повечето от нас 
отчитаме обстоятелството, 

че чрез поезията изливаме 
нашите чувства, терзания 
и надежди. Пишейки, ние 
разкриваме искрените си 
въжделения, преживени 
щастливи или тъжни мо-
менти, правим равносметка 
на отдавна изминали дни. 
В повечето творби струи 
оптимизъм към по-добро. 
Затова копнежът изпъкна 
като обединяващ елемент 
в повечето стихотворения и 
се открои като заглавие на 
книжката.

Благодарим на всички 
поети, които взеха участие 
с творбите си! Не на послед-
но място – сърдечни благо-
дарности към г-н Парапанов 
и неговия екип за отпечат-
ването на сборника! Да сме 
живи и здрави и да издадем 
още много книги!

Калинка Ковачева, 
председател на ТО 

на сляпо глухите 
в  Добрич

ОТ НАШИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

За новите „копнежи”  Из сборника
АКО НЯМАШЕ ОГЪН
Лушка Маджарова, гр. Лъки

Ако нямаше огън в очите ни,
ако дланите с буци лед бяха пълни,
дяволитите погледи, ако ги нямаше
и топлите думи – какви щяхме да бъдем?

Ако бяхме подвластни на дявола,
ако нямаше мисъл и жажда за другия,
нали щяхме де бъдем безплътни –
всеки вятър далеч би ни вейнал.

Всеки по-силен дъжд би завличал
всичко в нас, що се казва човешко.
Всичко красиво би си отишло
и би останал само грехът ни.
Ако нямаше обич в душите ни,
мъртви камъни щяхме да бъдем!
Ако ги нямаше болката, разумът,
ние просто не бихме се раждали!
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За чуждиците* и голямото богатство на българския език

Една от любимите ми народни 
песни е „Хубава си, моя горо…”. На 
откриването на туристическия събор 
на СГБ в Копривщица бях изненада-
на да разбера, че тази песен е и химн 
на града. По-сполучлив химн едва 
ли има друг някой град в България 
– Копривщица е съхранила себе си 
през вековете, запазила български-
те корени и история… Тогава, докато 
над станалите прави зрители се лее-
ха  звуците на песента, си помислих: 
„Няма начин тази песен да бъде раз-
брана в пълния й смисъл от някой 
чужденец! И най-перфектният пре-
вод няма да може да предаде магия-
та на думите в нея!” 

Днес, две години по-късно, по-
паднах на публикуван откъс от по-
пулярната книга „Стопанката на 
Господ” на Розмари Де Мео, в който 
се казва абсолютно същото… Думите 
на авторката са потвърждение за без-
мерното, неизмеримо богатство на 
българския език, в който чуждиците, 
най-често от английски, непрекъсна-
то се стремят да изместят много пре-
красни и звучни български думи… А 
народът ни успя да се съхрани като 
народ и през византийско, и през 
османско робство, борейки се за за-
пазването на своята идентичност, на 
своя език и религия. И успя! Ето защо 
споделям този откъс с нашите чита-
тели – за да запазим българското не 
само в душите и сърцата си, но и в ду-
шите и сърцата на идните поколения 
след нас.

„…- Я ми кажи на български как се 
вика „партньор”? - Райна се ококори.

- Партньор?! Ами партньорът си е 
партньор... ох, не мога сега да се сетя...

- Мъжът ми е мой парт-
ньор! - викна тържествуващо. 
- Ти и баба Рада сте партньори!
- Не ти казвам да ми го обясняваш, а 
да ми кажеш думата на български, мо-
жеш ли? - не я изпускаше Вангел.

- Чакай, ще се сетя... Спътник... 
Сродна душа... Либе... - нещо ѝ трепна 

извътре.
- Боднаха ли те думите? Хубави са 

си нашите, нали?
- Хубави са! Питай ме пак!
- Талант как е?
- Дарба!
- Креативен какво е?
- Ами такъв, който измисля, умен...
- Творец, Райно! Който твори. А ин-

формация на български как ще рече?
- Е, тук ме разби, информацията си е 

информация... чакай... знание! - обяви 
тържествуващо.

- Нищо подобно! Телевизията и 
компютърът те информират, така ли е? 
Там знание няма. Те само те уведомя-
ват за нещо. Дават ти сведения къде 
какво се случва и това е! Ако искаш 
да придобиеш знание, учиш, ходиш 
на училище, четеш... не се просто уве-
домяваш. За жалост, на света вече му 
стига да е уведомен, не - да знае.

- Харесва ми това с думите, искам 
още!

- Комуникация какво е?
- Да си говорят хората...
- Така, де, баба и внуче, като си гово-

рят, какво правят?
- Общуват... нали?
- Ето я друга мъдра дума. Общение 

има, приобщаване, общност, нещо 
общо и заедно се случва, затова е об-
щуване. А хармония как е?

- Баланс!
- На български питам как е!
- Равновесие...
- Можело значи. А характер как е?
- Характер ли? Че това не е ли бъл-

гарска дума?
- Не.
- Ето ти добър пример как една чуж-

да дума е толкова як плевел в нашия 
език, че вече няма изкореняване. А 
нашата си дума е далеч по-кратка, 
удобна и звучна.

- И как е характер на български?
- Нрав.
- Всъщност я знам тази дума. Хубава 

е...
- Повечето хора я знаят. Те и баба 

знаят, че са имали, ама не я помнят. 

Традиция как е?
- Традицията си е традиция! Пълно 

е с книги за български фолклорни тра-
диции.

- От това най ме боли, Райно! Такива 
книги трябва да са хранилища, убежи-
ща да са на народната памет. А в тако-
ва заглавие само думата „български” 
е наша. Традиция значи „предание”, 
нещо предавано от уста на уста, прес-
кочило векове.

- Не знам вече... Криво ми е да те 
слушам...

- Ще слушаш! Дано разбереш докъ-
де я докарахме, фолклорът е народ-
ната памет, може да се рече и „на-
родност”. Това са ни народните песни, 
народните приказки, народните хора, 
народните обичаи... И баш на тая па-
мет българите изгубиха българското 
име и му туриха ново - фолклор...

- Още да питам ли?
- Питай.
- Енергия как е?
- Сила! - усмихна се Райна.
- Е, да, ама не звучи същото, не е 

съвсем като енергия.
- Нима?! Чакай да те питам още 

нещо. Напоследък много говорят за 
„негативни енергии”, много е модер-
но. На български как е?

- Шегуваш се!
- Никак! Питам те, как е? Какво 

правят някои кукери, като обикалят и 
дрънчат с хлопки и чанове?

- Гонят злите сили... - тихичко рече 
Райна.

- И къде са тези зли сили?
- Навсякъде. По къщите, по хората, в 

мислите им.. .в думите им...
- Та как, викаш, било „негативни 

енергии” на български?
- Зли сили..., не е възможно...
- Такааа. Това е стар народ, Райно. 

И езикът му е стар. И няма как в един 
стар език да няма думи с насъщно и 
изначално значение. Важни са тези 
думи – те седят в основата на една 
памет. Там е изворът, от където идат 
приказките, преданията и обичаите на 
един народ. От където иде истината 

за неговата история. Стари думи – от 
старо злато, с голяма сила в тях. Да ти 
кажа и за хората, дето твърдят, че не 
било на български същото. Та те дори 
не си познават езика! Питай ги такива 
хора, както аз те питах сега тебе, кое 
как е на български. Няма да ти рекат, 
ще ти се ядосат. Но не от друго, а от 
безсилие, защото не знаят. Я се опи-
тай да си представиш езика като една 
песен. Звуците в нея играят по техен 
си начин и създават тяхна си музика. 
Знаеш, че не може една песен да бъде 
преведена дословно на чужд език. 
Думите могат да имат съвсем една-
къв смисъл, но играта на звуците ще 
се препъне. Ще се препъне равнове-
сието. Новите думи ще тежат по друг 
начин, друго ще им е хорото на тях. И 
ще вземат да я килнат песента. Просто 
думите на всеки език звучат различно. 
Защо ли? Защото всеки народ си има 
негова памет и нрав, и различно се е 
движил напред. 

Ама да се върнем сега на нашата 
песен. Опитай се да заместиш в „Хуба-
ва си, моя горо!” десет думи с англий-
ски със същото значение. Или поне 
пет. Или дори само една. Веднага ще 
прозвучи фалшиво, нали? Нещо ще се 
изкриви. Ще приспи ли някой детето 
си с такава песен?

Магда ти е рекла, че човекът има 
корен – онова нещо, което е памет на 
род и народ. И че в него е силата ни, 
волята ни за живот. Родният език, на 
който като деца проговаряме, е нераз-
делна част от този корен. Той е жив! 
Какво му се случва, ако го мърсим 
постоянно? Или ако просто го прене-
брегваме... 

Обичта и омразата са две страни 
на отношението, така ли е? Знаеш как 
работи тази сила, нали? Ако обичаш 
един човек, той си е добре около тебе, 
има си нужда от тебе, търси те. Ако го 
мразиш - той боледува и гледа да се 
махне от тебе, далече да е, да не го 
заразиш с лошотия. Но ако спреш да 
го забелязваш или го забравиш, може 
да умре! Защото забравата е липса на 
всякакво отношение. Тогава човекът 
остава непотребен. И залинява... 

Така е и с езика. Има хора, които го 
обичат, ползват го и се грижат за него. 
Има други, които не го долюбват, смя-
тат го за беден и грозен. Но има трети, 
за които е непотребен и стар. И не си 
служат с него, не го и познават. Те са 
най-страшните и най-опасните! Защо-
то не го правят от омраза, а от незна-
ние. Който не знае, няма отношение. 
Когато не познаваш някой достатъч-
но, как да го обичаш и да се грижиш 
за него? Той ти е непотребен, нямаш 
нужда от него в твоя свят... И точно 
така умира един език...” „

Публикацията подготви 
Петра Ганчева
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Отговор от бр. 4

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

СпектърСпектърСпектърСпектърСпектърСпектър
СПОРТ

ЛЮБОПИТНО ВЕЛИКДЕНСКА ТРАПЕЗА

Водоравно: 1. Малкото име на известна българска спортистка, олимпийска шампионка по плуване. 
5. Град в Ирак, провинция Маркази. 9. Малкото име на руска киноартистка (,,През огъня брод няма”). 
10. Мерна единица за маса. 12. Вид число. 13. Отрицание. 14. Малкото име на френски писател (,,Жан 
Кристоф”). 16. Инициалите на имената на българска киноактриса (,,Няма нищо по хубаво от лошото 
време”). 17. Жребец. 18. Малкото име на френска киноактриса (,,Никита”). 19. Кантон в Швейцария. 
20. Граматическо понятие. 21. Единица за измерване на площ. 23. Терористична група в Ирландия. 
25.Музикална нота. 27. Машинна част на колело. 29. Град и река в Италия. 31. Малкото име на извест-
на българска поп певица (,,Ах, морето”). 33. Малкото име на български певец и поет. 35. Граматическо 
понятие. 36. Първият президент на Германия. 38. Род папагали. 39. Абревиатура на названието „Ме-
дицинска академия”. 40. Занаятчия, който изработва дървени каци. 42. Абревиатура на названието 
„Европейски съюз”. 43. Инициалите на имената на български социолог и бизнесмен. 44. Хълм край 
Белград. 45. Музикална нота. 46. Най-дългата река в Африка. 47. Повторно изпълнение на песен.
Отвесно: 1. Малкото име на популярна американска поп и рок певица. 2. Малкото име на българ-
ска киноактриса (,,От нищо нещо”). 3. Граматическо понятие. 4. Град в Северна България. 6. Районен 
съвет. 7. Най-престижната зала в Букурещ за концерти. 8. Листа за баница. 10. Малкото име на бъл-
гарска фолк певица. 11. Река в Русия. 14. Лодката на Тур Хайердал. 15. Японско театрално изкуство. 
22. Река във Франция. 24. Малкото име на популярна българска поп певица. 25. Лек дъждец със сит-
ни капки. 26. Казашки предводител. 28. Музикална нота. 29. Балетна стъпка. 30. Гръцки милиардер 
и корабен магнат (1906-1975). 32. Вкусен морски деликатес (мн. ч.). 34. Разногласия в християнска 
религия. 36. Настилка за шосета. 37. Градинско цвете. 40. Вид вертолети. 41. Древноегипетски бог, 
покровител на град Тива.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

За първи път в историята на Република Беларус в град 
Гомел от 22 до 24 март се проведоха състезания по лека 
атлетика на международно равнище между 200 спорти-
сти с увреден слух от 19 държави. Атлетите се бориха за 
медали в дисциплини като дълго бягане, скок на дължи-

на, тласкане на гюле, щафета и др. 
При закриването на шампионата президентът на Ев-

ропейската спортна организация на глухите Ройн Бьорн 
благодари за отличната организация и поздрави всич-
ки медалисти с успеха им. Сред тях беше Надка Начова 

(бронзов медал). Другата наша спортистка – Елена Узуно-
ва, се класира на шесто място.

Гордеем се с тези момичета и с техния несломим дух! 
Поздравления за чудесното представяне!

Петра Ганчева

Българка - с медал от Беларус!

Местата за паркиране, запазени 
за жените-шофьори в един китайски 
търговски център, предизвикаха мно-
го полемики, след като стана ясно, че 
са по-широки от обичайните с около 
30 сантиметра.

Местата за паркиране са обозначе-
ни с розова боя и табела с надпис „С 
уважение запазено за дамите” и са в 
непосредствена близост до главния 
вход на мол „World Metropolis”, в прис-
танищния град Далиен. Розовият пар-
кинг е направен по решение на ръко-
водството на мола, което забелязало, 
че жените имат проблем с намества-
нето на автомобилите си в стандарт-
ните очертания на подземния гараж.

„Това е направено от уважение към 
жените, но всъщност представлява 
обида”, коментира една китайка, коя-
то обвинява управата на търговския 
център в сексизъм.

Китай официално признава ра-
венството между половете, което е и 

В Китай местата за паркиране 
за жени са по-широки

едно от комунистическите начала. А и 
самият някогашен вожд Мао Дзе Дун 
обичаше да казва, че „жените крепят 
половината небе”. Все пак, консерва-
тивните схващания още са дълбоко 
вкоренени в китайското общество. 
Мнозина мъже смятат, че жените ня-

мат място зад волана, тъй като не само 
не умеят да паркират, но и представля-
ват истинска заплаха за движението.

Най-новата идея само доля „масло 
в огъня”, който миналата година беше 
разпален от пекинската полиция с ней-
ните съвети към жените за техниката 
на шофиране, призовавайки ги да не 
карат с високи токчета, да пускат ръч-
ната спирачка преди потегляне и да не 
се паникьосват, когато изведнъж забе-
лежат, че пътуват в грешна посока.

Но тази „розова” инициатива вече 
съществува и в други страни като 
Южна Корея, Малайзия, Кувейт, а 
даже и в Германия и Австрия. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ: вземаме  ме-
сото плешка, бутче (каквото сме 
си закупили и каквото количество 
сме решили да изядем), измиваме 
го хубаво, оставяме го да се изце-
ди или леко го подсушаваме с кър-
па. След това го посоляваме, като 
втриваме солта в месото с двете 
ръце. По същия начин втриваме 
червения и черния пипер. Слагаме 
толкова, колкото да намажем ця-
лото количество месо. Оставяме го 
да почине около 15 минути, за да 
поеме вкусовете от подправките. 
Поставяме агнешкото в тава, нали-
ваме една чаена чаша топла вода 
и обилно заливаме с олио (може 
с масло или зехтин). В тавата сла-

гаме и няколко стръка джоджен и 
една-две глави чесън, предвари-
телно напречно нарязани. Поставя-
ме тавата в предварително загрята 
фурна за около 15-20 минути, кол-
кото да захване лека коричка. След 
това изваждаме тавата навън  и я 
покриваме плътно с  алуминиево 
фолио. Печем така  3-4  часа на 180 
градуса. След като извадим тавата 
от фурната, изсипваме в отделен 
съд соса, изстискваме скилидките 
чесън и разбъркваме. Ако е рядък, 
сгъстяваме на котлона с лъжица 
брашно в тиган. Така приготвения 
сос използваме за поливка на пор-
циите и на гарнитурата.

Стефка Владимирова

Агнешко печено


