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ОТНОШЕНИЕТО НА ВЛАСТТА 
КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми читатели, 
много мастило се изписа по 

вестниците, хиляди минути 
отделиха телевизиите и дру-
гите медии, за да ни информи-
рат за нашия масов  протест 
на 11 април т. г. Медиите, 
така да се каже, си свършиха 
работата.

И какво после – властта „зас-
па”. Повече от месец по-късно 
нито знак,  нито повод за някак-
ва промяна никой не е видял. 
Хората с увреждания са си все 
същите, властта си е все така със 
затворени очи към нас.

Но, ако това е успокоение, 
отношението на властта към хо-
рата с увреждания е било обект 
на спорове още преди повече 
от век. В XIV  Народно събра-
ние Александър Стамболийски 
предложил да се създаде един 

„общ инвалиден фонд” за всички 
професии, който да подпомага 
хората с увреждания, тъй като 
те са „тежест не само на своето 
семейство, а и на цялото обще-
ство”. Друг депутат, който тогава 

се вживял в ролята на Тома Не-
верни, го контрирал: „Дали няма 
да се явят хора като битолските 
просяци, сами да се осакатя-
ват.” Стамболийски му отвърнал: 
„Щом се създаде такъв фонд, 

Вие сте свободни да си отрежете 
и двете ръце, господине.” 

А как мислите днес? Колко 
ръце и колко крака имат депута-
тите сега, та да са свободни да не 

обръщат внимание  на хората с 
увреждания?

Четете на стр.2 специал-
ния коментар по темата на 

Петра Ганчева със заглавие 
„Приказката за зелника”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, 

УС на СГБ свиква събрание на  
пълномощниците на 8 юни 2018 г. 

от 10.00 часа в сградата на СГБ в София,  
ул. „Денкоглу” № 12-14, при следния 

дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на СГБ 
и бюджета през 2017 г.

2. Отчетен доклад за дейността на ЦКК 
за 2017 г.

3. Приемане на програма за дейността на 
СГБ за 2018 г.

4. Приемане на бюджета на СГБ за 2018 г.

5. Промени и допълнения в устава на СГБ.

Поканват се всички членове на 
събранието на пълномощниците да 

вземат участие.

При липса на кворум, на основание чл. 
27 от ЗЮЛНЦ, и чл. 40 от Устава на СГБ, 
събранието ще се проведе в същия ден 
от 11.00 часа, на същото място и при 

същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ОТ НАШИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

ЕДНА СВЕТИНЯ НА БЪЛГАРСКАТА 
КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

90 години Национално читалище 
на слепите  „Луи Брайл 1928”

На 9 май тази година в голя-
мата зала на театър „Сълза и 
смях” в столицата се състоя 
тържество за отбелязване на 
90 години от основаването на 
Национално читалище на сле-
пите „Луи Брайл 1928“.

Тържеството се проведе под 
егидата и с личното присъст-
вие на президента на Републи-
ка България г-н Румен Радев.

Националното читалище на 
слепите „Луи Брайл” е основано 
през 1928 година. Негов създател 
и пръв председател е  големия 
родолюбец – композиторът ака-
демик Петко Стайнов.

От тогава и досега възрож-
денското начало е пренасяно в 
духовните традиции на читали-
щето. Поколения българи с ув-
редено зрение са намирали тук 

най-великия смисъл на своя жи-
вот – културата, образованието, 
щастието за общуване и изява. 

В читалището е създадена 
националната брайлова библио-
тека. Тук е въведена новата тех-
нология за брайлов печат и е съз-
дадено единственото в страната 
ни издателство за художествена 
и справочна  литература на брай-
лов шрифт. Днес читалището 
предоставя брайлови електрон-
ни книги, осъществява консулта-
ции на слепи хора с персонални 
компютри.

На практика тук е съкровищ-
ницата на образованието и кул-
турата на слепите хора. Защото 
тъкмо тук са и художествените 
колективи, групите за фолклор, 
за инструментални изпълнения и 
за художествено слово.

А тържеството за честването 
на неговата 90-годишнина бе 
наистина вълнуващо. С много 
поздравления, с много цветя и 
добри усмивки.

За тържественото 
честване на 90-годишнитата 

на читалището чете на стр. 4

Снимка: Президентство, 9 май 2018 13:24 

ВЕЧЕ ИМА ЗАЛОВЕН  
ИЗМАМНИК,
който, като се представя за глухоням, изнудва 
наивни граждани да дават пари за подаяния.

Най-после в Повдив със съдействието на две 
наши прекрасни момичета -  активни членове на 
РО, полицията задържа измамника.

Четете на стр. 3 
интересния разказ за това събитие.
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Приказката за зелника
От стр. 1

Наскоро попаднах в нета на отвореното пис-
мо на Васко Чавдаров. В него той пише, че е 
инвалид от 2000 г. Заболяването, от което стра-
да – множествена склероза, не му позволява 
да участва активно в подобни на националния 
протест на хората с увреждания, който беше на 
11 април: „За хора в моето състояние протестът 
е непосилно действие. – казва Васко в писмото 
си. – Нали едни сме куци, други – сакати, тре-
ти – слепи, четвърти – глухи и т. н. Да викаме 
вкъщи – там, освен близките, управляващите 
няма как да ни чуят. Всеки от нас има специ-
фични проблеми, за които другите не знаят. 
Затова пишете, пишете, братя и сестри по съд-
ба! Да пишем до президентството, народното 
събрание, министерския съвет, до отделните 
министерства, до омбудсмана, до общините, 
тъй като всички те са ни длъжници. Ако ги за-
сипем с писма, все някой, както се казва, поне 
от кумова срама, ще отговори…, не с писмо, а с 
конкретно действие.” По-нататък в писмото се 
казва: „Какъвто и да е резултатът от протеста 
и предстоящото гласуване на предвижданите 
законодателни промени, нищо не пречи на 
държавните ведомства и общините да напра-
вят минималното, от което се нуждаем: пар-
коместа пред жилищата ни; на обществените 
паркинги да се предвиждат повече паркомес-
та за инвалиди, а не едно-две на 50 места; 
да се приведат в удобен вид подходите към 
тротоарите и обществените сгради, съобраз-
но упътването към акумулаторните инвалид-

ни колички (те не могат да изкачват наклон с 
ъгъл по-голям от десет градуса); да се поставят 
асансьори в обществените сгради; в общест-
вените тоалетни да има специално оборуд-
ване, достъпно за инвалиди; приспособления 
в обществения транспорт, които да улесняват 
придвижването на инвалиди…” Все проблеми, 
за които някой от нас, хората с увреден слух, 
едва ли се е замислял… Но аз, която години на-
ред посещавах личния си лекар в поликлини-
ката в Дупница, всеки път, като отивах там, се 
стресирах от гледката на безумно стръмните, 
но старателно направени пътеки за колички. 
Ако щете вярвайте – пробвах се със здравите 
си крака да се изкатеря по тях, без да се държа 
за парапета. Не успях!!!

Призивът на Васко в това негово отворено 
писмо е предизвикал безброй коментари в 
социалните мрежи. Но само там, за съжале-
ние… Никой от властимащите до момента не 
е откликнал на пропитите с много лична болка 
редове. 

Да не говорим, че от страна на хората с 
увреден слух и тези, които са напълно глухи, 
май единствено аз, авторката на тези редове, 
изпратих мнението си за публикувания текст 
на наредбата в сайта на МЗ (срокът за общест-
вено обсъждане от момента на публикуването 
й е един месец), като изразих писменото си 
становище, че за момента считам за най-при-
емливи и действително подпомагащи нас, хо-
рата с различни увреждания, предложенията, 
отправени от представителите на национално 
представените организации и тези на сдруже-

нието на лекарите от ТЕЛК-София. Последните 
конкретно предлагат контролът да се осъщест-
вява от независим орган, подчинен на МЗ, а 
НОИ да има представители в ТЕЛК на ротацио-
нен принцип.

 Отношението на властта към хората с ув-
реждания е било обект на спорове още пре-
ди повече от век.  Както ви разказахме и сте 
прочели на първа страница на вестника, и в 
Четиринадесетото Народно събрание някои 
депутати са били арогантно безразлични  към 
хората с увреждания. 

 Днес и в Четиридесет и четвъртото Народно 
събрание, сто години по-късно, нищо не се е 
променило. Дори е станало много по-зле. За-
щото, ще се съгласите, че „на час по лъжичка” 
не върши работа, но дори така да бяха ставали 
нещата през последните десет години, щяхме 
да сме доволни!

За този един век хората с увреждания в Бъл-
гария преживяхме какво ли не и всичко от това, 
преживяното, бе в ущърб, не в наша полза. Ще 
спомена само няколко факта: масово ни се на-
маляваха процентите при подаване на едни и 
същи документи; явяването на ТЕЛК през две-
три години на болни от неизлечими болести, 
за които дори няма лекарства или за които 
НЗОК не е разрешила скъпоструващи лекар-
ства; трудности при набавяне на документите 
за преосвидетелстване от ТЕЛК – няма направ-
ления; платени снимки; недостатъчно време 
за получаване на направление за ядрено маг-
нитен резонанс и т. н.; ходенето през една-две-
три години в ТОЛЕК за шофьорска книжка, въ-

преки, че имаш „златен талон”; многодетните 
семейства, в които единият от родителите е 
инвалид, не могат да ползват „облагите” за се-
мейства, в които и двамата родители са инва-
лиди, но с едно дете; невъзможност за отдих с 
лечебни процедури в безплатни санаториуми 
поради физически причини и т. н. 

На финалната права дочакахме и послед-
ното кощунство, което се готви спрямо нас 
– институцията, която разполага с фонда за 
пенсии – НОИ, да определя дали сме годни да 
работим, или не и от това да зависи правото 
ни на инвалидна пенсия! Общоизвестен факт 
е, че по разбираеми и очевидни причини мно-
го от нас, хората с увреждания, не могат да бъ-
дат пълноценни работници и служители, както 
и да спазват стриктно трудовата дисциплина. 
Що се отнася до така наречените „фалшиви ин-
валиди” – такива винаги е имало и ще има. Но 
те са разпознаваеми, защото не вървят по пътя 
на истинските. Лично аз не вярвам някой от тях 
да е обжалвал решение на ТЕЛК пред НЕЛК. 

Но както е казал българският народ: „Не е 
луд този, който яде зелника, а онзи, който му го 
дава”. И в случая именно хората, даващи „зел-
ника”, решиха, че най-добрият начин да се на-
пълни бюджетът на НОИ е като му дадат дадат 
правата да решава дали да имаме или нямаме 
едничкия, независимо, че е крайно нищожен и 
жалък доход. Познайте от един път какво ще е 
решението…

Петра Ганчева

ПРЕДИЗВИКАНО

ЖИВА ЛЕГЕНДА В СГБ

На 2 май, феноменалният българин по спорт-
но ходене Гичо Желев Кънев навърши 90 години. 
Членовете на районната организация в Пловдив 
се събрахме на 8 май в негова чест – той винаги 
е бил нашият пример за подражание, достигнал 
достолепна възраст. 

„Възрастта не е пророк, а привилегия” е казал 
един мъдрец. Остаряването е една биологична 
закономерност, смешно е някой да рита срещу 
нея. С годините човек трупа знания и опит, от кои-
то днес се учат младите поколения и така човекът 
е богат със свой собствен дял, със своята цел, но 
не за това което е взел – богат е за това, което е 
дал. 

Гичо Желев Кънев е роден през 1928 г. в с. Раз-
делна, Старозагорско. На 10-годишна възраст ос-
тава без майка, а през 1941 г. постъпва в училище-
то за глухи деца в Пловдив, което завършва през 
1950 г. и започва работа като работник-мебелист 
в ДИП „Напредък”. Успоредно с това завършва 
двугодишното си обучение в заводския вечерен 
техникум и придобива майсторска квалификация.

От 1953 г. младият Гичо започва да тренира 
спортно ходене в спортния клуб „Тих спортист”, 
който е към ДСО „Торпедо”-Пловдив, под ръ-
ководството на треньора Брънзалов. И още в 
началото на следващата година става окръжен 
шампион. Същата година става и републикански 
шампион с нов рекорд на 50 км. и носител на 
кристалната купа на ВКФС. 

Следват нови спортни победи – през 1955 г., 
вече като майстор на спорта, отново е шампион 
на 50 км. и е включен в състава на националния 
отбор за състезания в Ерфурт, Германия. Следват 
и участия от програмата на Световния младежки 
фестивал във Варшава и шампионската титла на 
10 км. спортно ходене от международния турнир 
по лека атлетика в София през 1956 г.

Без да отсъства от производството, 1957 г. е 
най-важната година в спортната кариера на Гичо 

Желев. В нея той спечелва шампионските титли 
на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 км. спортно ходене. 
И освен трите златни медала, получава и голяма-
та награда на Рим – статуетката, изобразяваща 
символите на вечният град – братята Ромул и Рем 
с тяхната осиновителка вълчица. Цялата световна 
преса пише за него, като го нарича „феноменал-
ният българин”.

Спортната кариера на Гичо продължава ус-
пешно до 1968 г., когато е на 40-годишна възраст. 
След това големият майстор става треньор и под-
готвя младежите с увреден слух за XVII световни 
тихи игри. 

Днес Гичо Желев е пенсионер, но старостта 
сякаш го отбягва. Често идва в нашата  районна 
организация и продължава да бъде активен – но 
вече не в спорта, а в социалният живот. 

По случай юбилея му, на празненството пред-
седателят Красимир Альов връчи подарък на Гичо 
Желев от името на ръководството на РО-Пловдив 
с пожеланието да е жив и здрав, да бъде все така 
бодър и още 100  години да живее! Последваха 
скромна почерпка с разкази за живота на Гичо 
Желев от неговите близки и стари приятели. 

Катрин Хаджицинова-Николова

Гичо Желев Кънев вече на 90 години! 
Да се запознаем с историята

За поредна година спазихме нашата традиция да 
посещаваме исторически обекти и забележително-
сти в страната ни. В клуба имаме карта на България 
с отбелязани на нея всички музеи, църкви, манасти-
ри, исторически забележителности и т. н., която в 
началото на годината започваме да разглеждаме и 
да планираме посещението ни на поредното място. 
Тази година си избрахме градовете Разград и Русе. 
И... - речено-сторено: потеглихме на 29 април, като 
се радвахме на топло пролетно време, подходящо 
за разходка.

Първата ни спирка беше археологическият ре-
зерват „Абритус” до гр. Разград. Абритус е основан 
в края на І в. н. е. като римски военен лагер върху 
руините на старо тракийско селище и се е разраснал 
до един от най-големите градски центрове в Долна 
Мизия - римската провинция, разположена на тери-
торията на днешна Северна България. В Абритус е 
открито най-голямото в страната златно монетно съ-
кровище от V в. - 835 солиди (монети), което в музея 
е представено в снимки. Посетителите обаче могат 
да видят експонирано по-малко съкровище, отново 
от солиди, датирано от Х век. Там все още продължа-
ват разкопките, понеже се оказва,че историята има 
още какво да покаже и разкаже. Разгледахме автен-
тични оръдия на труда и ежедневни пособия; оръ-
жия, използвани в битките и много други реликви и 
артефакти от онова време. Бяхме посрещнати много 
добре от музейните служители, които на сбогуване 
ни подариха много картички, книжки и диплянки  
със снимки за спомен. 

От Абритус продължихме към намиращия се 
наблизо Бесарбовски скален манастир, в долината 
на река Русенски Лом, край село Басарбово, общи-
на Русе, на 10 километра от град Русе. През 1978 г. 
е обявен за археологически паметник на културата 
от местно значение. Манастирът води началото си 
от периода на Второто българско царство (XII-XIV 
в.), но най-ранните данни датират от османските 
данъчни регистри от 1431 г. Още Паисий Хилендар-
ски споменава тази света обител в своята „История 
славянобългарска”. Най-известният обитател и негов 
вечен игумен е свети Димитър Басарбовски, роден 
през 1685 г. и прекарал целия си живот в манастира. 
Затова и манастирът носи името му. 

След като разгледахме манастира и си напра-
вихме снимки за спомен, продължихме за гр. Русе. 
Пристигнахме и решихме първо да отпочинем от 
пътя и да се поразхладим, преди да продължим с 
разходката и посещението на набелязаните обекти.

Първо се отправихме към Историческия музей, 
който  е основан през 1904 г. В първоначалната 
експозиция на музея били включени археоло-
гическите сбирки на двамата братя Карел и Хер-
менгилд Шкорпил и на естествоизпитателя Васил 
Ковачев, които са били съхранявани в русенската 
мъжка гимназия „Княз Борис”. От 2007 г. постоян-
ната експозиция на музея се помещава в сградата 
на окръжното управление, построено през 1882-
1892 г. от архитекта Фридрих Грюнангер. Експози-
циите в музея са уникални и  от различни епохи. 
Останахме доволни, че се докоснахме до автен-
тични артефакти, документи, съоръжения и други 
предмети от историята. 

Продължихме нашата вълнуваща разходка с по-
сещение в Екомузея с ааквариум, който се помеща-
ва в съседната Историческия музей сграда. Бяхме 
посрещнати от млади и лъчезарни уреднички, които 
накратко ни разказаха историята на музея и с какво 
е забележителен. В Екомузея е представено много-
образието на животинските видове и защитените 

територии по поречието на река Дунав, както и съ-
жителството на човека с природата.

Същият е разположен на четири етажа, където 
могат да се видят богати колекции от вкаменелости, 
както и диорами, представящи различни животин-
ски видове в реална среда. Тук се намира и най-го-
лемият сладководен аквариум в България с риби от 
Дунав и вливащите се в него реки.

Специално внимание в експозицията е отделено 
на праисторическите животни. Представен е макет 
на космат мамут (Mammuthus primigenius) в реални 
размери. Изложена е и единствената в света най-ця-
лостно запазена част от друг вид мамут – долната 
челюст от Mammuthus rumanus.

С огромен интерес разгледахме и се любувахме 
на всички експонати. Позволено ни беше да напра-
вим снимки, с които пък да се похвалим на близки 
и познати какви уникални места с още по-уникал-
ни гледки сме имали възможност да посетим и 
видим.

Но... за съжаление, часовете неусетно отлетяха 
и се налагаше да се приготвим за път обратно към 
Добрич. Изморени, но доволни от видяното, се при-
брахме по-живо и по-здраво у дома. Искрено се 
надяваме да се радваме на добро здраве и повече 
възможности, за да можем да продължим нашата 
традиция и да посещаваме още много такива въл-
нуващи исторически места от нашата Родина, които 
са в изобилие!

Петя Митева, председател на ТО-Добрич
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В петък, 4 май, почти в края на 
работното време, във фейсбук 
страницата на районната органи-

зация на глухите в Пловдив се получи 
съобщение, в което млад мъж питаше 
дали нашата организация събира да-
рения в МОЛ Пловдив. Като админи-
стратор на страницата веднага приех 
разговора и на свой ред попитах сигу-
рен ли е за организацията, защото има 
над десет такива, които са на и за хора 
с увреден слух. Изненадващо младе-
жът Костадин Костадинов, заяви, че е 
точно нашата – Съюз на глухите в Бъл-
гария. Като човек вътре в кухнята на 
нашата организация зная съвсем точ-
но, че СГБ не проси и не събира даре-
ния по този начин. Уведомих момче-
то, че това в никакъв случай не е наша 
кампания и нямаме такава политика. 
Последва питане от Костадин къде 
може да се оплаче и да подаде сигнал. 
Къде другаде може, освен в полиция-
та? И го посъветвах час по-скоро да се 
оплаче там, като междувременно да 
направи опит да снима измамника. 
В този миг него го спира втори мъж 
с подобна молба за дарение. Коста-
дин вече предупреден и информиран 
тутакси успява да заснеме папката с 
формуляра за дарение, но и измамни-
ка реагира адекватно – с раздразне-
ние и агресия. Е, може ли някой сега 
да твърди, че това е наш човек и наша 
кампания? Веднагически започвам да 
давам указания на младежа какво да 
предприеме и към кого да се обърне – 
ако може да изтръгне документите на 
злосторника, да го снима, да се свър-
же с охраната на МОЛ-а, и подобен 
род наставления. 

В този миг при мен влезе шефката 
ми и ме извика по работа. Нямаше 
как, оставих разговора, но на шефката 
ми и всеки мой колега казах на висок 

глас, че случи ли се някой да им иска 
пари като дарения от името на СГБ да 
не дават, това е измама и веднага да 
подадат сигнал в полицията.

Застоях се при шефката около три-
десет минути и когато се върнах видях 
продължението на сагата – колежката 
ми Катрин Хаджицинова, модератор 
на фейсбук страницата на РО Пловдив 
и кадър в нашата структура, е поела 
инициатива и довела нещата докрай. 

Ето и нейния разказ, който ми спо-
дели след случката: „Докато пътувах 
към мястото, се свързах с полиция-
та. Там потърсих охраната и с нейна 
помощ, в стаята с видеокамерите, 
проследихме къде е лъжецът и до 
кой щанд. Дойде полицията и им 
разказах за какво иде реч. Че аз съм 
служител на СГБ и няма такова нещо 
като кампания за набиране на сред-
ства чрез волни самопожертвования 
от граждани. Хванахме го. А измам-
никът ръкомахаше без артикулация 
несвързани неща. Разбра се, че не 
е българин, а румънец. Говорих му 
на жестуно – той ми вдига рамене. 
А когато се опитах да му говоря на 
глас, ми направи впечатление, че му 
трепкат очите. Това беше сигурен 
знак, че е чуващ. Отидохме във 2-ро 
РПУ на ул. „Волга” и там дадох по-
казания. След това полицаят накара 
момчето да извади парите, които е 
събрал, бяха близо 300 лв. Повикаха 
румънски преводач и когато той дой-
де отидоха в стая за разпит. Помолих 
инспектора да ме държи в течение и 
да ме информира.”

Ето така, в рамките на тридесет ми-
нути ние в Пловдив заловихме еди-
ния от представящите се за нечуващи 
и събиращи дарения уж за някакво 
подобряване стандарта на живот на 
нечуващите. 

Преди време приятелка публикува 
във фейсбук размазани снимки на та-
къв измамник и сподели възмущение-
то си как при опит да го разпита злос-
торникът е проявил агресия. Тогава 
си спомням, че сред коментарите се 
появи призив от един от коментира-
щите подобен род сигнали да се адре-
сират до въпросния човек, защото той 
ги събирал и документирал, а като се 
посъберат, щял да ги даде на компе-
тентните органи. Интересен подход, 
но неправилен. В такива ситуации се 
реагира светкавично и целенасоче-
но, за да може измамникът да бъде 
хванат на местопрестъплението. Ако 
на вас ви се случи да станете обект 
на фалшива кампания за събиране 
на средства, уж за благото на хората 
с увреден слух, то незабавно се оба-
дете в полицията или ако сте в голям 
търговски обект, се обърнете към ох-
раната. Ако вие не сте способни и не 
можете да позвъните, то спрете някой 
минувач и го помолете. Сигурна съм, 
че съвестни граждани ще се намерят, 
за да помогнат и ще съдействат по 
всякакъв начин. Пасивното стоене от-
страни и коментирането като махлен-
ски клюкарки няма да помогне да се 
избавим от недоброжелатели. 

Знаем, че в момента държавата ни 
е като разграден двор и престъпността 
процъфтява, но това не е повод чуж-
денци да идват в България и да ограб-
ват щедрите и милостиви граждани в 
името на хората с увреждания. Това е 
изключително подло, нагло и некул-
турно, плод на ниска култура. Ние с 
вас не просим, независимо колко ни 
е тежко положението, нали? Затова 

нека се защитим от такива посегател-
ства.

Редно е от страна на Съюза на глу-
хите в България да се уведоми публич-
но обществото, че СГБ не води такива 
кампании и това са измами. Редно 
е да направим такова изявление по 
всички налични медии, защото с на-
шето име се злоупотребява. Редно е 
организацията ни да има политика 
към подобен род злоупотреби и да 
информира гражданството на страна-
та ни регулярно. Редно е да помислим 
за авторитета и името си пред обще-
ството и да ги защитим.

Хубаво е, че в България има чувст-
вителни, състрадателни и толерантни 
хора, които искат да помогнат на хора-
та с увреждания. Хора като Костадин 
Костадинов. Още по-радостно е, че 
не само са добри и щедри, но и спо-
собни да оценят добро и лошо, и при 
съмнение да потърсят компетентни-
те органи за своевременно подаване 
на сигнал за измама. Прави ни чест, 
че обществото е толерантно и съпри-
частно към нас, хората с увреждания, 
и в частност хората с увреден слух, но 
също така са отговорни граждани и 
готови веднага да алармират при не-
редности.

Сърдечни благодарности на Коста-
дин Костадинов за адекватната и бър-
за реакция! Още повече му благода-
рим, че се свърза с нас и ни уведоми! 
Благодарение на него и ние реагирах-
ме светкавично и един злосторник е 
зад решетките.

Тилка Кайрякова

ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА
В нашето забързано ежедневие все повече сме свидетели 

на злонамереност и лъжи. Все повече броят на измамници-
те расте, а триковете за измама и заблуда се актуализират 
динамично. От доста време сме свидетели как в името на 
нас, хората с увреден слух, се събират помощи, дарения и 
такива подобни. Почти всички сме ставали свидетели на по-
добен род измами. Досега обаче никой не спомена или не 
се похвали със задържане на такъв измамник. Всички въз-
мутени, но ни един задържан. НИЕ В ПЛОВДИВ УСПЯХМЕ ДА 
ХВАНЕМ ЕДИН ТАКЪВ ИЗМАМНИК И ТОЙ В МОМЕНТА Е В РЪ-
ЦЕТЕ НА ПОЛИЦИЯТА.

Мили наши читатели, ху-
бавото време на пролетта 
изведе и мошениците навън. 
Пред големите магазини, по 
молловете, по заведения…, 
къде ли не.

Само преди дни колеги 
от Varna24.bg  ни изпратиха 
снимка на един такъв „тари-
кат”, който обикаля заведени-
ята във Варна, представя се за 
глухоням и събира дарения, 
като слага по масите сувени-
ри и други артикули с логото 

на Съюза на глухите в Бъл-
гария. Те  цитират думите на 
техен читател: „Този ходи по 
заведенията, представя се за 
глухоням. Оставя химикал на 
масата. Ако излезе  разочаро-
ван,  псува на глас! Хора са го 
засичали и по казина. Често е 
в нашия квартал. Не искаме да 
правим глупости, иначе да сме 
решили проблема досега”.

Вижте само снимката, драги 
хора – този човек си говори по 
телефона на ухото! Какъв глух, 

какъв пък ням? Благодарим за 
съдействието на колегите от Ва-
рна. Предполагаме, че ще бъде 
издирен от полицията след из-
пратения до тях сигнал.

Съюзът на глухите в Бълга-
рия  категорично, официал-
но, и по всякакъв друг начин 
се разграничава от подобни 
„кампании” за набиране 
на пари. Многократно сме 
сезирали органите на реда 
за подобни злоупотреби с 
името на СГБ! Многократно 

и във вестник „Тишина” сме 
призовавали  хората никога 
да не дават дарения на мо-
шеници, представящи се за 
глухи. Те лесно се разпозна-
ват, много лесно. А глупости  
да правим, както пишат коле-
гите ,,не е редно“.

Прочетете публикацията 
горе на страницата. И запомне-
те написаното там: Ако на вас 
ви се случи да станете обект на 
фалшива кампания за събира-
не на средства уж за благото на 

хората с увреден слух, то неза-
бавно се обадете в полицията! 
Или, ако сте в голям търговски 
обект – веднага се обърнете 
към охраната. Ако вие не мо-
жете да позвъните, то спрете 
някой минувач и го помолете. 

Това е начинът! Колкото 
повече сме непримирими, 
толкова по-малко ще ни 
ползват съвсем нелепо мо-
шениците, които на практика 
изобщо не ни познават!

/ Т/

Нека всички да кажем „Стоп!” на  измамниците
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(Продължение от стр. 1)

Президентът на Република България 
Румен Радев, под чиято егида бе този 
празник, буквално предизвика възхище-
ние в  залата не само с личното си при-
съствие, но и с думите, които каза. Думи 
за уважение и за гордост: „Съвременният 
свят днес е  изключително динамичен. 
Новините вече се поднасят със съвремен-
ните социални мрежи и технологии във 
вид на образ. И ние, българската дър-
жава и българското общество, сме ваш 
длъжник, когато трябва да бъдат търсени 
и намирани най-прогресивните  форми и 
методи, с които вие да получавате дос-
товерна  и актуална информация, която 
да бъде във форма, достъпна за вас. Пре-
клонение пред вашия малоброен екип – 
само от 14 човека, който се е нагърбил с 
тази съвременна будителска за България 
мисия! 

Уникалните мисии в историята на чо-
вечеството са се реализирали от неверо-
ятни и уникални хора. Какъвто е талант-
ливият Луи Брайл. Какъвто е академик  
Петко Стайнов. Каквито са и множеството 
дейци –   в миналото и в настоящето на 
читалището „Луи Брайл”.

Както е казал великият писател Анто-
ан дьо Сент-Екзюпери: „Най хубавото се 
вижда само със сърцето.” А вие, с ваши-
те огромни сърца, виждате бъдещето! И 
затова нашата подкрепа трябва да бъде 
изключително силна към вас!

Интеграцията трябва да означава при-
общаване на интелекта и на духа – неза-
висимо дали човек вижда, или не вижда 
материалното. Защото прогресът на на-

шето човечество се дължи на силата на 
духа.

Прекланям се пред вашия дух, желая 
ви  здраве, успехи и светлина!”

Пред присъстващите бе прочетено 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на президента на Репу-
блика България, в което се казва:

„За значимия принос към българска-
та култура, духовност и образователна 
традиция и по повод отбелязването на 
90-годишнината от неговото създаване 
Постановявам: 

Да бъде връчен на Национално чита-
лище на слепите „Луи Брайл” плакет „Св. 
св. „Кирил и Методий”. 

Румен Радев –президент на Република 
България, 9 май 2018 г.

От своя страна председателят  на На-
ционалното читалище на слепите Спас 
Карафезов, връчи на президента Румен 
Радев почетния медал на Националното 
читалище „Луи Брайл 1928” с образа на 
академик Петко Стайнов.

На тържеството присъстваха също и 
изпълнителният директор на Агенцията 
за хора с увреждания Минчо Коралски, 
председателят на Съюза на слепите в Бъл-
гария Васил Долапчиев, бившият замест-
ник омбудсман на Република България 
Хюсеин Исмаил и много други официални  
гости. 

Председателят на Съюза на глухите 
в България  Николай Нинов приветства 
ръководството на националното читали-
ще със специален поздравителен адрес в 
който се казваше: 

„Уважаеми читалищни дейци, 
с голямо удоволствие ръководството 

на Съюза на глухите в България ви поз-

дравява за 90-годишнината от основа-
ването на националното читалище на 
слепите „Луи Брайл-1928”.  Основано на 
ден – Великден, преди 90 години, вашето 
читалище наистина пази, закриля и въз-
кресява българския дух, националната 
идентичност и традиции. 

Чрез вашите самодейни вокални и му-
зикални състави, чиито изяви граничат с 
професионализма, вие правите достъпна 
българската фолклорна и съвременна 
музика. 

Благодарение на богатата си брайло-
ва колекция вие направихте достъпни 
велики национални и световни произве-
дения. 

Ние, Съюзът на глухите в България, 
най-добре разбираме колко е важен дос-

тъпът до информация за членовете и с 
радост приветстваме дългогодишната 
традиция за превод на брайлов шрифт. 
Нека по името на вашето дългогодишно 
издавано списание „Вестител” да оста-
нете още поне няколко века пазители на 
миналото и носители на добри вести в 
бъдещето!

Скъпи приятели,
като председател на Съюза на глухите 

в България, ви пожелавам най-вече здра-
ве, ентусиазъм, творчески идеи, сбъдна-
ти мечти и вяра, които да ни водят по 
пътя към знанието!”

Йорданка Димитрова

ОТ НАШИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЕДНА СВЕТИНЯ НА БЪЛГАРСКАТА 
КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

90 години Национално читалище на слепите  „Луи Брайл 1928”

По случай 25-годишнината си, театър „Цвете” представя: „Граници” - иновативен 
двуезичен спектакъл по пиесата „Кукунор и Унику” на Ееро Енквист, реализиран 
в партньорство с Театър „МИМ-АРТ”. Адаптация и режисура: Васил Спасов, 
сценограф: Бояна Бъчварова, консултант: Мария Атанасова. Участват: Росица 
Караджова, Виолина Василева-Александрова, Нури Яшаров и Тодор Янкулов.

Разположени на границата на враждуващи държави, двама войника ще открият 
Човека отвъд оградата. Въпреки всичките наложени ограничения – физически, 
психологически и емоционални, пътят към Другия винаги си струва да бъде 
извървян... Иновативният двуезичен спектакъл събира актьори без и със слухови 
нарушения на една сцена, както и чуваща, и нечуваща публика в една зала. Всеки 
образ се представя от двойка актьори, които по уникален начин съчетават два 
български езика - говорим и жестов.

Спектакълът се реализира в рамките на проект „Sign & Sound Theatre Еurope”, 
съфинансиран от Европейската комисия по програма „Creative Europe”. Премиери 
на пиесата подготвят и нашите партньори от Белгия, Великобритания, Португалия 
и Хърватска. За повече информация: https://signandsoundtheatre.eu/?lang=bg

Този спектакъл е поредната прескочена граница в нашата 25- годишна театрална 
дейност в полза на обществото. След премиерата на представлението, която ще се 
състои на 15 май от 19 часа на открита Артсцена Шипка,.Ви каним на наздравица 
за юбилея на театър „Цвете”!

Билети за събитието ще се продават на място, един час преди началото на 
представлението. Цена на билета: 10 лв. За хора със слухови нарушения: 6 лв.

Покана
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Докосване до изкуството в музея „Нелсън-Аткинс”
„Нелсън-Аткинс” в Канзас 

Сити, САЩ, е признат на нацио-
нално и международно равни-
ще като един от най-добрите 
музеи на изкуството, който се 
стреми да бъде мястото, където 
силата на изкуството ангажира 
духа на общността, отваря вра-
тите си безплатно за хора от 
всички среди, като осигурява 
достъп до своята прочута колек-
ция от близо 40 000 предмети на 
изкуството. Той е известен със 
своята азиатска, европейска и 
американска живопис, фотогра-
фия, модерна скулптура и нови 
американски и египетски гале-
рии. Сградата на бившата вече 
голяма библиотека миналата 
година отпразнува 10-годишни-
ната от създаването на сградата 
„Блок”,  допълваща оригинална-
та сграда от 1933 г.

Тази година прочутият музей 
стартира проекта „Културата на 
глухите”, предназначен да оси-
гури висококачествено, достъп-
но и приобщаващо изкуство за 
посетители, които са глухи или 
трудно чуващи. Това е един от 
най-големите такива проекти, 
ръководен от Луси, координа-
тор, която е с увреден слух от 
4-годишна възраст. Според иде-
ята, заложена в проекта, музеят 
ангажира общността на глухите 
при разработката на програмата 
и се стреми да идентифицира и 
разбере стратегиите и подходи-
те, които ще имат най-голямо и 

най-положително въздействие 
върху хората с увреден слух.

„Един от основните принципи 
на стратегическия план на музея 
„Нелсън-Аткинс” е привличането 
на всички представители на об-
ществото с фокусирана и ефек-
тивна комуникация и общуване”, 
обяви Мари Блекуел, директор 
на музея.  – Ангажирането на 
нашите посетители, които са глу-
хи или нечуващи, ще задълбочи 
и разшири нашата мисия - из-
граждането на активни връзки и 
включване чрез участие в тях.”

Чрез проекта институтът за 
музейни и библиотечни услуги 
връчи на „Нелсън-Аткинс” три-
годишна безвъзмездна финан-

сова помощ за изследване и ре-
ализиране, както и за наемане 
на координатор на програмата 
за обогатяване на културата на 
глухите. Така Луси Крабъри ще 
задълбочи съществуващите от-
ношения с глухите, като създа-
де съвкупност от взаимосвърза-
ни дейности, предназначени да 
изградят ангажираност и обу-
чение между тях и успоредно 
с това им дават възможност да 
участват в колекциите и програ-
мите на музея.

Проектът, освен, че ще бъде 
разработен съвместно с глухи 
хора, ще предостави модел за 
работа на музеите в цялата стра-
на. През следващите месеци му-

зеят ще работи, за да идентифи-
цира и разбере какви програми, 
подходи и стратегии ще имат 
най-голямо и най-положително 
въздействие за пълноценен дос-
тъп до изкуството и ще се обсъ-

дят възможностите, предизви-
кателствата и ползите, които ще 
допринесат за планирането и 
развитието на проекта, който ще 
продължи до есента на 2019 г.

Превод Петра Ганчева

Брендън Борелини може да 
види всяка част от снимките, 
които прави – от хребетите на 
планината в националния парк 
Йосемити до вълна, която се раз-
пръсква срещу скала на местния 
плаж. Но той не ги вижда с очите 
си. Той ги вижда с ръце. Фотогра-
фът е роден глух и с ограничено 
зрение, което скоро прогресира 
и днес той е напълно сляп. 

Брендън комуникира с оста-
налите хора чрез жестовия 
език на сляпо-глухите, като 

пръстите на едната ръка изпис-
ват знаци на дланта на другата. 
Използва и дактилната азбука, 
както и брайловия преобразува-
тел на компютъра.

Преди около четири годи-
ни Брендън Борелини започва 
да работи с „Crossroad Arts” в 
Маккей, група, създадена да 
осигурява достъп до изкуствата 
за хората с увреждания. Когато 
забелязаха повишената чувст-
вителност на пръстите му, те му 
подадоха камера. Така Брендън 
започва да снима.

Борелини се подготвя за вся-
ка една нова фотосесия, като се 
информира предварително чрез 
помощника си за природата, цве-
товете и светлината. После слага 
камерата на челото си, вместо 
пред очите. Обикновено прави 
серия от шест снимки, но тех-
никите варират в зависимост от 
това къде се намира и какво сни-
ма. Помощникът, с който работят 
заедно по време на снимките, му 
подава обратна техническа връз-
ка за тях и процесът се повтаря 
дотогава, докато Брендън не 
почувства удовлетворение. Мат 
Танди, неговият верен помощ-
ник, твърди, че след 4 години 
съвместна работа Брендън вече 
може да работи самостоятелно.

Новата техника, използвана 
от Брендън при заснемането – 
специален тактилен печат – поз-
волява на всички да преживеят 
заснетите фотоси, независимо 
каква гледка изобразяват. Голя-
ма част от снимките се преобра-
зуват в черно и бяло, за да се 
увеличи контрастът. След това се 
отпечатват върху специална хар-

тия от смола, която минава през 
нагревателна машина и която 
повдига всички тъмни елементи 
в изображението. Създадена-
та по този начин 3D фотография 
може да се види в традиционния 
смисъл на думата,  като успоред-
но с това прави снимката видима 
чрез допира на пръстите, прока-
рани по повърхността й.

Борелини представя фотоиз-
ложбите си в префектурата Мия-
джи в Япония и в националните 
паркове на САЩ. Последната му 

изложба „Танцувайки с Ансел” 
включва снимки от националния 
парк Йосемити в Калифорния и 
голямата долина с пещерата „Ан-
тилопе” в Аризона. 

Самоопределянето и мотива-
цията за успех са постоянна тема 
в живота на Брендън Борелини, 
който през 1989 г. получава на-
градата „Млад австралиец на го-
дината”. Днес Брендън вече е по-
сланик и президент на „Crossroad 
Arts” в Маккей.

Превод Петра Ганчева

Да танцуваш с пръсти по хартията
ВЛАСТ И МОРАЛ
Кой дръзне истина да казва,
да има мнение и глас?
Да знай, властта закон погазва,
с лъжа вирее тя у нас.

Властта си брани интереса,
тя няма никакъв морал.
Щом някой не й се хареса,
линчува го без жал.

Властта у нас е паразитна,
дои народа ден и нощ.
Макар се счита за елитна,
не струва тя и пукнат грош.

Властта човека развращава,
И тя го прави непочтен.
Народът псува, не прощава
на властника омаскарен.

ДАЛИ ?
Какво ме води в тази пустош,
в ей този свят без грим и лустро,
свят груб, нереален, нелиричен,
свят шлифован и първичен.

Населен със смирени хора, 
които с Бог и цар не спорят.
И с бавна и спокойна крачка
вървят към свойта умирачка.

В смиреността си безподобна
от мен не са ли по-свободни?
Дали от кротката им участ
не идвам нещо да науча?

ЗОВ
Пленен от пътя на младите –
пътя на любовта и радостта,
наставях нощите и дните
сред светла и омайна красота.

Пленен от огнена замая
живях щастливо и не виждах края.
Обзет от нежност в чародейни 
дни 
далеч от грях и във щастливи дни.

Със топли чувства  и усмивка 
лъчезарна,
със буйна страст и с младежки 
кипеж,
отнемах девственост, никому 
незнайна…
О, спомен мил, ти отново ме 
зовеш!

Веселин Тодоров, 
ТО на глухите, Карнобат

ПОЕЗИЯ
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Цветята в битка с бездушието

Ето как журналистката Мая Щърбано-
ва от предаването „12+3” представя 
проекта: „Чудна градина” разцъфна 

в Добрич тези дни. „Чудна” я наричат 
нейните създатели, защото тя е плод на 
първото социално предприятие в гра-
да. Става дума за един проект на фон-
дация „Свети Николай Чудотворец”, 
който стартира преди повече от година. 
Идеята е да се направи оранжерия, в 
която да бъдат наети на работа хора с 
интелектуални затруднения. През тази 
една година, благодарение на няколко 
благотворителни инициативи и отклика 
на много хора, готови да помогнат, не-
обходимите средства са почти събрани. 
И докато по-трудната работа с набира-
нето на парите е към края си, оказва се, 
че земята, отредена за оранжерията, все 
още не е подложена на гласуване от об-
щинския съвет, тъй като докладната за 
нея месеци наред не е готова. Хората от 
фондацията обаче решават да не чакат 
повече и въпреки всичко, започват да от-
глеждат своите цветя.” 

И ето - „Чудната градина” вече е факт 
и цветята от нея се търсят! Тези красиви 
цветя се отглеждат на две тераси и един 
покрив в сградата на Защитеното жили-
ще за лица с умствена изостаналост в 
Добрич.

„За да направим света едно по-кра-
сиво и по-добро място за живеене, 
създадохме нашата „Чудна градина” – 
казва доктор Хасан Ефраимов от Доб-
рич, който е част от социалния проект. 
– Ние не хленчим, не се оплакваме, не 
плюем държавата, а създаваме работа. 
Отглеждаме красиви цветя, обгрижени 
от ръцете на хора, обявени за негодни, 
отритнати от обществото и гледани на-
криво по улиците.” С тези думи той при-
зова своите съграждани да започнат да 
си купуват от цветята на „Чудната гра-
дина” и така да добавят по още малко 
към доброто по този свят. Постът му във 
фейсбук мрежата вече има над 1600 
споделяния, а поръчките валят от цяла 
България. 

Едно от главните действащи лица е 
председателката Мария Методиева от 
фондацията „Николай Чудотворец”, 
която споделя, че докато чакат мястото 
за оранжерията да им бъде отредено от 
община Добрич, са решили да не без-
действат, а да започнат с отглеждането 
на разсада. Идеята е настанените хора с 
умствена изостаналост да имат работа, 
да се чувстват полезни и да получават 
допълнителен приход над инвалидните 
си пенсии. По думите на Севда Дими-
трова от фондацията, очакванията им 
отдавна са били надминати, защото все-
ки ден все повече от настанените в дома 
се включват в работата и то с огромно 
удоволствие. „Има още много работа по 
изграждането на оранжерията, кладе-
неца за напояване и много, много други 
неща тепърва предстоят”, допълва и д-р 
Ефраимов. И с радост споделя: „Като ви 
разправях че доброто е заразно, подоб-

но на злото, не ми вярвахте. Приятели, 
приветствайте новия член на нашето со-
циално предприятие и на фондацията! 
Това е Христина Стойчева. Една стра-
хотна дама с огромно сърце. Нейният 
магазин „Дон Домат” вече ще предлага 
нашия цветен разсад. Безплодни остана-
ха усилията ни да договорим комисион-
на за нея – Христина беше категорична, 
че ще ги продава напълно безплатно. 
Но аз съм сигурен – доброто й ще бъде 
възнаградено стократно. Очакваме още 
собственици на магазини да се включат 
към нас. Обятията ни са широко разтво-
рени. Правете добро, за да получите до-
бро! Ще заразим и други за да направим 
света едно по-добро място за живеене.”

В сайта на фондацията (https://
stnikolayfoundation.wordpress.com/), 
направен с много обич, ме трогнаха 
дълбоко думите, с които всеки един от 
членовете на управителния съвет бе на-
правил кратко представяне на себе си и 
се изкушавам да споделя написаното от 
тях. Мария Методиева: Майка съм на 
две деца. Синът ми Александър почина 
на 26 години, беше с множествени ув-
реждания. Бях твърде млада, когато той 
се роди и не бях подготвена за събития-
та, които предстояха. Тогава нямаше со-
циални услуги, нямаше професионал-
на подкрепа, нямаше информация…, 
нямаше нищо. Извървях дълъг път, по 
който вървя още. Благодарение на сина 
си научих почти всичко, което ми тряб-
ва в този живот. Не съжалявам за нищо, 
което ми се е случило и съм благодарна 
на съдбата за всичко. Ще се радвам да 
мога да помогна и на други родители, 
които имат дете с множествени увреж-
дания. Севда Кичукова – Димитрова: 
майка съм на две дъщери – Елица и 
Деница. Голямата е на 27 години и е с 
интелектуално затруднение. Родена е 
като здраво дете, но вследствие на ав-
томобилна катастрофа, след състояние 
на кома, тя е с епилепсия и интелекту-
ално затруднение. Преборих се да ожи-
вее, да посещава детска градина и СОУ 
до 8-и клас. После беше за малко в спе-
циално училище, а от седем години е в 
Дневен център за възрастни с увреж-
дания. За тия години тя преодоля себе 
си много пъти и доказа, че може да се 
бори с живота. Преди две години беше 
включена в програма за временна тру-
дова заетост, като през тази година  взе 
участие в Спешъл Олимпикс. Често каз-
вам, че имам не една, а две умни дъще-
ри, с които се гордея. Ще се радвам да 
мога да помогна и на други родители, 
които имат сходни проблеми. Тереза 
Карамузова: майка съм на двама сина. 
По малкият - Александър е вече на 20 

години и е роден с генетично уврежда-
не. Има и типично поведение за дете 
от аутистичния спектър. Диагнозата му 
не беше установена веднага, а някол-
ко години по-късно. За семейството ми 
беше голям шок. Не го очаквахме и не 
бяхме подготвени. Започнахме да тър-
сим информация, което по онова вре-
ме не беше лесно. Сашко посещаваше 
детска градина и училище, докато стане 
на 14 години. После беше в помощно 
училище, а сега вече е в Дневен център 
за възрастни с увреждания. Никога не 
е било лесно, но някак се научих да се 
справям. Ще се радвам да мога да по-
могна и на други родители, които имат 
деца от аутистичния спектър. Албена  
Лунгова: майка съм на 18-годишния 
Иван. Той е роден с детска церебрал-
на парализа. В очакване на новия член 
в семейството, никой не е с нагласата, 
че ще има дете с увреждане. Аз не бях 
изключение. Още с раждането пробле-
мите се подредиха един след друг. С 
времето се научихме да ги преодоля-
ваме, къде по-лесно, къде не съвсем. 
Важното за мен беше да приемаме жи-
вота с усмивка. Сега се радвам, че Иван 
израсна като едно щастливо дете и се 
превърна в млад мъж. Ще се радвам да 
мога да помогна и на други родители, 
които имат деца със сходни на моите 
проблеми. Емилия Петрова: майка съм 
на две момчета. Баткото е на 10 годи-
ни, а малкият е на 2.  Големият ми син 
е роден с детска церебрална парализа. 
Бях много шокирана, когато научих ди-
агнозата. Последва ходене по мъките – 
безкрайни изследвания, терапии, нови 
лекарства за гърчовете и безкрайни 
будни нощи. Не бях на себе си дълги 
години. Не можех да приема, че моето 
момченце няма да расте здраво. Се-
мейството ми беше до мен,  но профе-
сионална помощ нямаше откъде да по-
луча. По-късно се включих в родителски 
групи са подкрепа. Запознах се с много 
родители със сходни проблеми. Това ме 
промени много. Започнах да приемам 
проблемите си по-леко, знаейки, че не 
съм сама. Ето вече си имам още едно 
момченце. Ще се радвам да мога да по-
могна и на други родители, които имат 
подобни трудности.”

Завършвам разказа си за „чудната” 
градина с думите на д-р Ефраимов 
(на снимката с момиченцето, до него 
е председателката на фондацията 
Мария Методиева), написани съвсем 
скоро, на Гергьовден: „Днес продавах 
цветя. Ако се наложи вдругиден ще 
продавам ламбени шишета. Мога да 
продавам и лъжи, и измама, и лице-
мерие, и обещания... Това е толкова 
лесно. Ала не го искам. Трудно е да 
продаваш истина – тя е толкова 
скъпа. Продължаваме напред, почти 
в пълен състав. Липсват тези, кои-
то ще се включат съвсем скоро към 
нас. Благодаря на всички добричлии, 
които целенасочено избраха нашата 
сергия. Вие знаехте какво търсехте. 
Останалите са без значение, докато 
чакат пътя на осъзнаването. Да, 
знам, нашите цветя не бяха най-го-
лемите. Но те бяха най-красивите, 
отгледани на покрива на защитени-
те жилища в Добрич. Те са цветята, 
с които ние, заедно с всички подкре-
пящи ни променяме света.”

Каузата да промениш света към 
по-добър си заслужава усилията, нали?

Петра Ганчева

Имах щастието лично да се познавам с талантливия ни музикант Жоро 
Минчев, светла му памет и след като почина, с малката ми дъщеря не пропус-
кахме нито един от концертите „Цвете за Гошо”, посветени на него. А името 
на проекта – „Чудната градина”, за който разбрах от споделената от Петя 
Митева публикация в нета, предизвика в мен няколко асоциации. Едната беше, 
че „Децата са цветята на живота”, а мотото на фондацията, чиито членове 
са родители с деца с увреждания е „НИЕ ПРОСТО ДАВАМЕ ЛЮБОВ… НА ТОВА НИ 
НАУЧИХА ДЕЦАТА НИ - НАШИТЕ УЧИТЕЛИ.” Реално с този осъществен проект хо-
рата от фондацията са сторили чудо... Те доказаха, че може! Може, въпреки 
тъпоумието на общинските чиновници, които с месеци не могат да сътворят 
една проста докладна записка. Въпреки предубежденията на обществото! И 
напук на безверието, отчаянието и безнадеждността. Няма да се учудя, ако 
фестивалът „Цвете за Гошо” прерасне, благодарение на този осъществен про-
ект, в „Цвете за всички нас” – хората с добри, отворени и щедри сърца. И днес 
ви разказвам за „Чудната градина” и нейните създатели, защото са нагледен 
пример, че с ум, сърце, инат и стремеж да постигнеш мечтите си, може да се 
намери работа за хора, отписани като „безнадеждни”. 
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Успелите жени с 
увреден слух по света

В далечното минало, през 18 и 19 век, 
е имало много глухи жени, спечелили 
уважение и почит в обществото. И как-
то има много утвърдили се в политиката 
известни жени, като Индира Ганди или 
Маргарет Тачър, така и много глухи жени 
със своите дарби и талант са извоювали 
свое място в световната култура. И в об-
ществото. 

Едни от най-популярните личности в 
20 и 21 век са японката Карен Накамура, 
американската актриса Марли Матлин 
и Хелга Стивънс, евродепутат. Накратко 
представяме имената и на други жени с 
увреден слух, дали своя принос за по-до-
брото бъдеще на света и хората:

Клаудия Гордън – първата глуха черно-
кожа жена-адвокат в САЩ;

Димитра Арапоглу – първата глуха же-
на-депутат в гръцкия парламент;

Можо Матърс – първата глуха жена-де-
путат в Нова Зеландия; 

Дороти Майлс – с изключителен при-
нос в литературното наследство на жесто-
вия език и общността на глухите в Англия, 
поетеса, писателка преподавател в театър 
на глухи и артистка; 

Терълайн Сашети – кино- и телевизи-
онна актриса; през 1994 г. е избрана за 
„Жена на годината” като застъпник на чо-
вешките права; 

Хедър Уайтстоун – първата глуха жена, 
спечелила титлата „Мис Америка” (1995 
г.), работи в комитета за заетостта на хора-
та с увреждания в Белия дом;

Холи Бери – американска актриса, загу-
била 80% от слуха си, единствената жена 
от афроамерикански произход, спечелила 
Оскар за главна роля;

Мари Жан Филип – учителка, психолог 
и лингвист, автор на книги за американ-
ския жестов език;

Карен Накамура – академик и профе-
сор, доцент по антропология и източноа-
зиатски изследвания към университета в 
Йейл, режисьор и фотограф, автор на кни-
гата „Глухите в Япония: жестов език и по-
литика за тяхната идентичност” (2006 г.), 
носител на специалната награда на Асо-
циацията за азиатски изследвания „Джон 
Уитни Хол” за 2008 г. Освен „Глухите в 
Япония”, Накамура е издала още: „Глухи-
те идентичности, езикът на знаците, както 
и на малцинствата, социално движение 
и политика в съвременна Япония (1868-
2000)” (2001); „За американския жестов 
език” (2006 г.) и „Библиотека за ресурсите 
на глухите хора” (2009);

Сюзан Шаллер –  писателка, книгата 
й „A man witchout words”, в която се раз-
казва за глух човек, който не знае жестов 
език, става бестселър;

Сю Томас и Даян Брай са американски 
актриси, известни в цял свят. Сю е автор-
ка и на две книги, които имали огромен 
успех;

Луиза и Шошана Стърн – четвърто по-
коление глухи, двете сестри са съвсем раз-
лични една от друга. Луиза заминава за 
Англия и в продължение на 12 години ра-
боти при Сам Тейлър-Джонсън, фотограф 
и режисьор. Докато е на работа при него, 
тя заминава за 6 месеца в Мексико, откъ-

дето се връща с първата си книга. Създава 
свое списание за съвременно изкуство за 
деца и  заедно с Омар Елериан, директор 
на театър, реализират проект, свързан с 
включването на езика на жестовете в те-
атрална постановка с участието на деца с 
увреден слух. Луиза е и художник - нейни 
творби са участвали в изложби в Лондон, 
Женева, Барселона и Мадрид. 

Шошана Стърн още докато следва в Га-
лаудет, й предлагат роля във филма „Тео-
рията на автора” (1999 г.); по-късно става 
първата глуха актриса, играла в някои от 
най-популярните киносериали, като „Ма-
трицата”, „Бърза помощ”, „Детектив Ръш”, 
„Излъжи ме” и в драмата „Йерихон”. Едно 
от най-значимите й постижения е участие-
то й в документалния филм „Гледай ме, ко-
гато говоря”, където играе самата себе си;

За Марли Матлин и Хелга Стивънс – сме 
писали многократно във вестник „Тишина”. 
Марли Матлин става известна в България 
с ролята си във филма „Деца, забравени от 
Бога” (1986). Едва 21-годишна, Марли Мат-
лин става най-младата актриса в история-
та на киното (родена е на 24 август, 1965 
г.), спечелила „Оскар” и „Златен глобус” 
за великолепно изпълнената главна роля 
във този филм и оттогава досега е изпъл-
нила главни и второстепенни роли в над 
20 филма, като последният е заснет през 

2013 г. - „No Ordinary Hero: The SuperDeaf” 
и в него играе себе си. Също над 20 са и 
ролите, които Матлин е изиграла в телеви-
зонни сериали и филми. Печелила е на два 
пъти „Златен глобус” и номинирана още 
два пъти за наградата; четири пъти е номи-
нирана за наградата „Еми”. Днес тя е един 
от най-активните и уважавани членове на 
Националната асоциация на глухите в САЩ 
(NAD). През 2009 г. Матлин получава своята 
звезда в холивудската „Алея на славата”. А 
през 2002 г. Марли публикува първата си 
книга - „Deaf Crossing Child” („Глухи деца на 
кръстопът”) , която е написала на основа на 
преживяното от нея през детството. След 
тази книга написва още три - „Жените-ли-
дери”; „Никой не е съвършен” и „Ще крещя 

по-късно”. През 2008 г. Марли Матлин за-
едно с партньора си Фабиан Санчес участва 
в шестия сезон на „Да танцуваш като звез-
дите” и се класират на шесто място. Освен 
всичко друго, Матлин редовно се включва 
в благотворителни кампании и то успешно. 
Днес, щастливо омъжена за полицая Кевин 
Грандалски, Марли се радва на четирите си 
деца Сара, Брандън, Тайлър и Изабел;

Хелга Стивънс е родена на 9 август 1968 
г. в Белгия. Когато пораства, родителите 
й я записват да учи в специално за глухи 
деца, но по-късно я прехвърлят в масово 
училище. Впоследствие Хелга учи право 
в Католическия университет в Льовен, 
след което взима и магистърска степен 
по същата специалност в университета на 
Калифорния в Бъркли, САЩ. През 1996 г. 
започва да работи в Европейския съюз на 
глухите, а през 2004 г. е избрана за член на 
фламандския парламент. Три години след 
това е член на Сената и е в него до 2014-а 
година, когато става член на Европейския 
парламент (ЕП). Същата година е избра-
на за заместник председател на групата 
на европейските консерватори и рефор-
мисти в ЕП. В допълнение към задачите си 
в комисиите, Стивънс е президент на гру-
пата на хората с увреждания в ЕП.

Петра Ганчева

Хелга Стивънс

Марли Матлин Шошана Стърн Сюзан Шалер

Луиза Стърн

Холи Бери Карен Накамура
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Отговор от бр. 8

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

ВКУСНО

ВОДОРАВНО: 1. Името на руска актриса („Васа Железнова”). 3. Съд за вода. 
6. Планинско възвишение. 9. Музикална нота. 11. Граматическо понятие. 13. 
Кантон в Швейцария. 14. Крясък. 15. Следа. 17. Японско театрално изкуство. 
18. Героиня от операта „Неда”. 19. Инициалите на имената на българска 
актриса и певица. 20. Хижа в Стара планина. 22. Малкото име на френски 
естраден певец. 24. Балетна стъпка. 25. Малкото име на британски рок певец. 
27. Насочено движение на електрически заряди. 29. Инициалите на имената 
на българска поп певица. 31. Размекната почва. 33. Името на старозаветен 
патриарх, син на Ламех, избран от Бог да спаси човечеството. 35. Град в 
Германия. 37. Отглас. 38. Малкото име на шведска певица и автор на песни. 
39. Инициалите на имената на един от основателите на Съюза на глухите в 
България. 41. Град в южна България. 45. Род папагали. 47. Мерна единица 
за маса. 48. Американски сериал за деца. 50. Фамилията на френска актриса 
(,,Брачен живот”). 52. Заразна болест.
ОТВЕСНО: 1. Малкото име на известна руска фигуристка. 2. Отказ. 4. Модел 
руски самолети. 5. Малкото име на наша поетеса и писателка, автор на 
текстовете на популярни песни. 7. Малкото име на френски артист и певец. 8. 
Работник на пристанище, товаро-разтоварач на кораби. 10. Малкото име на 
американска поп и рок певица. 12. Ирландска терористична групировка. 16. 
Изкуствен език. 20. Лодката на Тур Хайердал. 21. Инициалите на имената на 
български писател, драматург и сценарист. 23. Ездитно животно. 24. Числото 
3,14. 26. Част от каруца. 28. Заострен прът. 29. Медицински служител. 30. 
Пушек. 32. Влакнодайно и маслодайно растение. 34. Малкото име на съпруга 
на Дева Мария. 36. Бивша национална валута на Латвия. 40. Провлак в 
Тайланд. 42. Река в Русия. 43. Героиня от роман ,,Война и мир”. 44. Контрол 
на автомобилния транспорт. 46. Преизподня. 49. Музикална нота.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

Доказаха ползите от 
слуховите апарати

МОЖЕМ ЛИ ДА ОСТАНЕМ 
ВЕЧНО МЛАДИ?

Вкусни плескавици от тиквички

Чрез функционални изследва-
ния с PET-MR се доказа, че има 
големи промени в мозъчната 
кора и центровете на слуха на па-
циенти, които носят слухов апа-
рат и на тези, които игнорират 
загубата на слуха и не се леку-
ват. Изследванията са показали 
ясно, че колкото по-бързо бъде 
коригирана с помощта на слухов 
апарат загубата на слуха, толкова 
по-малък е рискът от деменция 
или други неврокогнитивни на-
рушения, и толкова по-добра е 
адаптацията към самия апарат. 
От представената илюстрация 

се вижда, че колкото повече се 
намалява стимулирането на слу-
ховите нерви с напредването на 
възрастта, толкова повече атро-
фира мозъчната кора при темпо-
рален и фронтален лоб което не 
при всички, но при много  хора 
може да доведе до вид деме-
нция. Засега проучванията и из-
следванията са още в началото, 
предстои много работа, за да 
може изцяло да се разбере па-
тофизиологията на стареенето на 
мозъка и рисковите фактори.

По данни, предоставени
от сп. „Мединфо”

 В клуб „Детелина” при тери-
ториалната организация на сля-
по-глухите в Добрич  гостува док-
тор Илияна Ананиева. Темата на 
лекцията й беше „Как да останем 
вечно млади?”.

Лошо е, каза тя, че много мла-
ди хора на възраст 30 години из-
глеждат като на 50 и повече – с 
неправилна стойка, с наднорме-
но тегло, подпухнали очи, кисел 
дъх, лош израз на лицето и т. н. 

Д-р Ананиева ни запозна с де-
сет правила, които, според нея, 
ни осигуряват младост. 

Първото е да спортуваме и 
да се опитваме да вървим пеша 
- колкото може повече да изкач-
ваме стъпала и да не използва-
ме асансьори. Второто правило 
е свързано с храната. Не бива да 
преяждаме, да ядем по малко в 
точно определени часове. Ляга-
нето в определен час е следващо-
то правило. Ако не сме се наспали 
по някаква причина, добре е през 
деня да си наваксаме. Органи-
змът ни се нуждае от осем часа 
сън в денонощие. Четвъртото 
правило е свързано с приема на 
вода. Според лекторката, 2 литра 
вода са достатъчни. Стомахът ни, 
а и всички органи се нуждаят от 
тази  живителна течност. Консу-
мацията на сезонни плодове и зе-
ленчуци е другият ключ към мла-

достта. Д-р Ананиева препоръча и 
да се занимаваме с някакво хоби 
– плетиво, цветарство или нещо 
друго, защото любимото занима-
ние ни поддържа здрави. 

Тя подчерта, че е от значение и 
това да си носим новите дрехи и 
винаги да се опитваме да изглеж-
даме добре, особено представи-
телите на „нежния” пол. 

Който може, каза още тя, нека 
да решава кръстословици. Този 
тип занимание поддържа памет-
та. Техниката напредва и  е добре 
да четем повече книги и така да 
обогатяваме информираността си. 
По възможност да по-често да по-
сещаваме кино, театър,  концерти. 

Поредното правило, което ни 
препоръча, е да участваме в об-

ществения живот на града. Ху-
баво е да имаме гражданска по-
зиция, да гласуваме винаги  и да 
отстояваме мнението си.

 Не трябва да хленчим и ропта-
ем, а да намерим приятели и да не 
се чувстваме сами в живота. Ако 
ни тежи мъка, да я споделим с бли-
зък човек, на когото имаме дове-
рие. Когато се освобождаваме от 
лошите мисли, не трупаме стрес.  

Д-р Ананиева приключи с при-
зива да бъдем добри и да про-
щаваме. 

Таим ли някаква омраза в 
себе си, няма как да бъдем кра-
сиви. Добрите хора са позитив-
но настроени и са щастливи, тъй 
като раздават топлина.

 Калинка Ковачева,  Добрич

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
400 гр. тиквички, 75 гр. брашно, 40 гр. парме-

зан, 1 връзка пера от лук, 1 връзка магданоз, 1 
яйце, 2 чаени лъжички риган, сол, черен пипер и 
индийско орехче (на вкус), олио за пържене.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Настържете тиквичките от едрата страна на 

рендето, посолете и оставете да се отцеди сокът 
от тях. В по-дълбок съд сложете яйцето, браш-
ното, подправките и пармезана. Добавете на-
рязаните пера от лук, настърганите тиквички и 
разбъркайте добре. Оформете плескавиците и 
ги изпържете в сгорещено олио. Наредете изпър-
жените плескавици върху кухненска хартия, за да 

намалите излишната мазнина, след което серви-
райте в чиния.

Да ви е сладко!

ЛЮБОПИТНО


