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МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА НА ГЛУХИТЕ
23 – 30 септември 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ И

СПОРТНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ  ОРГАНИЗИРАТ

от 19 до 21 октомври 2018 година

ВТОРО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 
ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ

Първенството ще се проведе в Центъра за под-
готовка на ученици за олимпиади в София, на 
ул. „Драган Цанков”, № 21 (на същото място се 
проведе и миналогодишното първенство).
Нощувките и храненето на участниците ще бъ-
дат в същия център.
Участниците в първенството трябва да пристиг-
нат в центъра най-късно до 13.00 ч. на 19 ок-
томври, петък. Участниците трябва да пътуват с 
влак или автобус, като при пристигането трябва 
да представят билетите, за да им бъдат изпла-
тени сумите за пътуване. Не се признава пъту-
ването с леки коли.
Всички състезатели, организатори, съдии и 
гости ще получат специалния РЕГЛАМЕНТ ЗА 
УЧАСТИЕ и за провеждането на първенството.
Отпътуването на участниците ще се извърши 
след 

НАГРАЖДАВАНЕТО, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ
НА 21.10.2018 Г. ОТ 11.00 Ч.

По всички въпроси, свързани с провеждането 
на Второто държавно първенство по 

шахмат за глухи може да се обръщате за 
информация към:

за СГБ – Георги Стефанов, телефон за връзка: 
0889 06 00 68

за  СФГБ – Ели Захариева, телефон за връзка: 
0884 33 08 84 

Международната седмица на 
глухите (IWDeaf) тази година се 
чества от 23 до 30 септември. За 
първи път е била чествана през 
1958 г. в Рим, Италия, по време 
на първия конгрес на Световната 
федерация на глухите и оттогава 

се отбелязва ежегодно от глухи-
те общности в цял свят, като се 
провеждат различни дейности 
– маршове, публични дебати и 
кампании, изложби, концерти и 
срещи с участието на всички заин-
тересовани страни, включително 

семейства, връстници, правител-
ствени и административни орга-
ни, професионални преводачи на 
жестов език, организации на хора 
с увреждания и такива на граж-
данското общество. Всяка година 
темата на Международната сед-
мица на глухите е различна. Тази 
година темата е продължение на 
миналогодишната за насърчава-
не на пълното приобщаване на 
всички с жестомимичен език. 

Четете на стр. 3

 „С ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК ВСЕКИ Е ВКЛЮЧЕН!” – това е тазгодишното 
мото, под което преминава Международната седмица на глухите

И тази година младежката ор-
ганизация при Съюза на глухите 
в България (МОСГБ) осъществи 
прекрасни инициативи и учас-
тия в международните лагери 
– най-важните събития на Евро-
пейския съюз на глухите младе-
жи (ЕСГМ). 

Нашата младежка организа-
ция особено през тази година 
извоюва признание и  доказа 
възможностите си за отговор-
но участие в работата на ЕСГМ. 

А младежите ни – участници в 
международните събития, имаха 
най-добро признание и заслужи-
ха уважение.

Лятото си отиде бързо. С 
хубавите спомени за слън-
цето, но и с някои други, не 
съвсем добри.

В редакционната поща 
на вестник „Тишина”  прис-
тигнаха две писма, в които 
споменът за лятото е някак 
си горчив. Вижте ги.

И понеже става дума за 
хотел „Тишина”, най-лю-
бимото ни място за отдих,  
никак не можем да ги про-
пуснем.

Право на мнение имат 
членовете ни. Ето какво е 
то: 

Четете на стр. 2

МОСГБ – С ПРЕКРАСНИ 
ИЗЯВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

За изявите на младите ни 
членове четете на стр. 4-5

ВРЪЩАНЕ КЪМ ЛЯТОТО 
В ПРИМОРСКО
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Ето какво разясни той:
на първо място, той отбеляза, 

че на 7 септември без предупреж-
дение са напуснали 5 души от пер-

сонала в кухнята. С това се създала 
извънредна ситуация, тъй като не е 
имало кой да готви и се наложило 
кухнята да бъде затворена. Още при 

пристигането това е разяснено на 
всички почиващи. 

Друго – във връзка с оплакване-
то, че в ресторанта са се хранили 
хората от групата на сляпо-глухите, 
обяснението е, че поради слепо-
тата си тяхното изхранване извън 
хотела е невъзможно. По тази при-
чина  те сами са организирали дос-
тавка на храна от външна фирма за 
кетъринг. 

Това в никакъв случай не трябва 

да се възприема като пренебрегва-
не на нашите членове. Той допълни 
също, че не е било възможно пред-
варително да информира всички, 
тъй като ситуацията е възникнала в 
последния момент.

Тодор Костов изказва дълбокото 
си съжаление за непредвидената 
ситуация и поднася извинението си 
на всички, които са засегнати. 

И за да не се получават подобни 
проблеми, през следващите години 

още при заявката за почивка задъл-
жително ще има и заявка за начина 
на изхранване.

Така никога не би се повторила 
такава ситуация, а напротив – гости-
те на хотела, които са глухи, и които 
на практика почиват в „своя дом”, 
ще бъдат посрещани подобава, 
каквото е единственото желание на 
колектива, който сега управлява и 
ръководи хотел „Тишина”.

ПРАВО НА ОТГОВОР

Напълно подкрепям статията на 
г-жа Севда Векилова от Хасково, от-
носно нелицеприятното събитие, 
което не малко отрови  очакванията 
ми за хубава почивка в любимия хо-
тел „Тишина” в Приморско. Защото 
бях жив свидетел на случващото се. 
Каквито и да са били основанията 
на ръководството на хотела да спре 
подаването на храна за последната 
смяна, с която то направи благороден 
жест към глухите, като предостави но-
щувки с намаление от обикновената 
тарифа, нищо не го оправдава, че сво-
евременно не беше обявило промяна 
в програмата си. Всички, които не-
колкократно бяхме организирани да 
почиваме в хотели в Гърция и Турция, 
очаквахме, че и при нас, в съюзния хо-
тел, е въведена така наречената услу-
га „Ол инклузив” (т. е. с включена хра-
на към нощувките), с „шведска маса” 
за избор на храна по вкус. Радвах се 
на този европейски начин на орга-
низиране почивката, даже в послед-
ната почивка в новия турски курорт 
Айвазък през м. юни тази година си 
казах: стига вече почивка в чужбина, в 
нашето Приморско даже е по-хубаво, 
а и морето ни е по-сладко, и пясъкът 
по-ситен. Още повече,че и ние имаме 
„ол инклузив”! А дългото пътуване до 

гръцките и турски курорти е доста из-
морително.

Но какво се оказа – точно дни 
преди да тръгна за Приморско  пред 
погледа ми попадна статия, че в  тур-
ските  курорти  сериозно се замислят 
да спрат тази услуга „Ол инклузив” 
защото били на загуба! И с тревога си 
помислих – дано не стане и при нас! 
А имах сериозни опасения – по време 
на почивките в тези чужди курорти се 
измъчвах, като гледах как почиващи-
те  жадно трупат в чиниите си колкото 
може повече от богатото разнообра-
зие на тяхната кухня, вместо да под-
бират, както научно се доказа, съв-
местими храни и безразборно пре-
връщат стомасите си в боклукчийски 
кошчета. И не само това – аз, която 
помня бедните следвоенни години у 
нас в България, душата ми се свиваше 
като виждах как тази алчно натрупана 
в чиниите храна, която не можеше да 
се изяде на едно хранене, вкусна, ка-
чествена храна, сервитьорите после 
изсипваха с безразличие в торбите за 
отпадъци! И си говорех с приятелите, 
че има толкова гладни хора и деца по 
света! Чудно ли е, че турците вече са 
усетили загубата от това разхищение 
на храна! И ако не  внимаваме – тази 
загуба може да дойде и у нас!

Хрумнаха ми тези мисли, когато 
видях залепена при асансьорите в 
хотела „Тишина” обява с едри бук-
ви, в която се молеха почиващите да 
не качват храна по стаите. Е, да – от 
здравословни, пък и културни съо-
бражения! Но..., в разговори с хора, 
почивали и през миналите години,  
ми бяха споделени доста нелицепри-
ятни неща, извършвани от някои по-
чиващи. Като например, че плащали 
за един човек, а носели храна в ста-
ите на втория си съжител или просто 
на приятели, които не плащали. А 
най-драстичното беше безмерното 
ползване на безплатен алкохол! Това 
ми беше разказано очевидци на ста-
налото! Има за какво да се замисли 
човек. Много лесно може да се на-
прави връзката между това, което но-
вият персонал на новото ръководство 
на хотел „Тишина” е наблюдавал  при 
почивките и взетото решение да не 
прави „ол инклузив” с тази последна 
смяна, посветена изключително само 
на нашите глухи!

Изводите се налагат сами. Би тряб-
вало да се замислим дали понякога 
сами не си причиняваме злини от 
липса на култура в поведението!

Миряна Мошева    

ПРАВО НА МНЕНИЕ

Така ли трябва да стоят нещата?Игра на лъжи
ПРАВО НА МНЕНИЕ

Уважаема редакция на вестник 
„Тишина”,

след дълго колебание реших 
да напиша тези редове, с които да 
споделя своето разочарование (и 
не само своето, но и на много други 
членове на СГБ). 

Група членове от РО на глухите 
в Хасково имахме честта тази годи-
на да почиваме в хотел „Тишина” в 
Приморско от 9 до 15 септември. 

Каква беше нашата изненада, 
когато пристигнахме и на рецеп-
цията в хотела ни казаха, че за тази 
смяна храна няма да има. Обясни-
ха ни, че сме били информирани 
по този въпрос. Това предизвика 
суматоха сред нас – всеки започна 
да пита, да протестира защо не са 
ни предупредили по-рано. И оттук 
нататък започна една игра на лъжи 
от страна на управителя и на ръко-
водството на хотела.

Най-безцеремонно ни се изреж-
даха лъжа след лъжа – готвачът на-
пуснал; цената на всичко била уве-
личена; изнасяла се храна по стаи-
те; не сме били доволни от храната; 
сезонът бил вече приключил... 

Предложихме да ни кажат ня-
каква цена и всеки да си направи 
сметка дали да се храним в хотела. 

Беше ни категорично отказано. При 
това положение много от хората, 
които бяха пристигнали, си замина-
ха обратно.

Най-обидното беше, че през 
всичките тези дни ресторантът си 
работеше и в него се хранеха хора. 
Направи ни впечатление, че някои 
от почиващите се ползваха с приви-
легията да се хранят.

Това ли заслужавахме ние, които 
сме дали своя труд за построяване-
то на този хотел?!? Ако информаци-
ята беше постъпила своевременно 
по места, всеки щеше да направи 
своя избор: дали да се върнат кар-
тите или пък да дойдат с дисагите 
на бай Ганьо... Остава открит въ-
просът: кой и защо е премълчал 
тази информация? И какъв ще бъде 
отговорът на ръководството и ре-
акцията на СГБ за този случай? За 
всички нас това си беше чиста дис-
криминация!

Най-вероятно ще си прехвърлят 
топката, а ние, ощетените, ще си ос-
танем ние - редови членове на СГБ. 
Да не говорим за изгубеното дове-
рие. Кой ще ни го върне?

Севда Векилова

ВРЪЩАНЕ КЪМ ЛЯТОТО В ПРИМОРСКО

Уважаеми читатели, уважаеми наши членове, които сте почивали в по-
следната септемврийска смяна  в хотел „Тишина”, тревога за всички  пред-
извикаха вашите писма и мнения.

А и как би могло да бъде иначе, след като наши членове ни пишат, че  са 
преживели огорчение в съюзния хотел „Тишина”!

Ето защо се свързахме веднага и поискахме обяснение по този случай от 
управителя на хотел „Тишина” Тодор Костов.

Министър Петков информира 
за промени в социалните услуги

Нова агенция ще следи за качеството на социалните 
услуги съобщи пред медиите Бисер Петков, министър 
на труда и социалната политика, като представи напре-
дъка по изработването на законопроекта за социални-
те услуги. Част от социалните услуги стават безплатни 
за всички хора с увреждания, но ще се предоставят 
според нуждите им. „Към тях принадлежат консулти-
ране, подкрепа на родители, както и две нови услуги 
– за заместваща грижа и подкрепа на лица, полагащи 
неформална грижа. Близките на хората с увреждания 
ще имат право на годишен „отпуск” до 30 дни, през 
които ще бъдат замествани безплатно от специалисти, 
с цел да се осигури на лицата, които полагат грижи за 
други зависими лица временна почивка, отдих и свободно време.” – обясни 
министърът. Тези негови обяснения бяха възприети като подигравка от майки-
те на деца с увреждания, които протестират вече четвърти месец.

„Звучи ми смехотворно..., как можеш да бъдеш в отпуск от това, че си май-
ка?!?”, споделя една от протестиращите майки. Не временни заместници, а 
центрове, които, в случай на нужда, да се погрижат за децата за нефиксиран 
период – пожелаха майките.

„Случи ми се да се разболея с онкозаболяване, да влизам в болници за 
терапии и тъй като в България не съществува място, където, ако на една май-
ка й се случи нещо, може да си остави детето... и аз съм го водила с мен 
на лъчетерапия”, каза пред медиите Вера Иванова, една от организаторите 
на палатковия лагер пред Народното събрание. „Едва ли един родител би 
могъл да бъде напълно спокоен, че някой ще го замести на 100%. Но всичко 
се случва в този живот, ние няма как да сме вечни”, каза друга майка. А за-
местници все по-трудно се намират дори в центровете за социални услуги, 
твърдят доставчиците.

Въпреки това реформата предвижда за работещите в сферата да се въ-
ведат по-високи изисквания и стандарти.  Критерии, които според експер-
тите могат да доведат до още по-голям отлив на кадри, защото работата е 
високоотговорна, подложени са на голямо психо-емоционално напрежение, 
заплащането не е атрактивно. Да има стандарти за натоварване – с колко 
хора човек може да работи, за да постига качество.”, допълва Събина Събева, 
доставчик на социални услуги. „Всяка седмица напуска човек – било то спе-
циалист или помощен персонал. Дойдат хората, видят за какво става дума и 
се отказват.”, каза още тя. 

До момента у нас има над 1 300 социални услуги, като общият им капаци-
тет е над 35 000 места.

Очаква се законопроектът да стане готов до 15 октомври, след което той 
ще бъде подложен на обществено обсъждане.

Публикацията подготви Петра Ганчева

Въвеждат нов вид месечна помощ
Наскоро парламентът гласува единодушно на първо четене промените в 

Закона за семейни помощи за деца, с които се въвеждат нов вид месечна 
помощ за деца с един или двама починали родители. 

Вносител на законопроекта е Министерски съвет, а той бе подкрепен в 
зала от всички парламентарни групи. Новата месечна помощ е насочена само 
към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат 
да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурите-
лен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на достъп до фи-
нансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена 
пенсия. Основният мотив на законодателна промяна е именно фактът, че не 
малка част от децата с починали родители не получават финансова подкрепа. 

По данни от Единната система за гражданска регистрация и административ-
но обслужване на населението към месец февруари 2018 г. общият брой на де-
цата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, а 664 са децата с двама 
починали родители. По данни на Националния осигурителен институт в края на 
2017 г. 22 099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии.

Цветан Кунчев. Цецо. Нашият Цецо 
- галантен, интелигентен, чаровен, артис-
тичен…, незабравим.  Така ще го помним. 
Такъв  ще остане в спомените ни.

Беше 15-годишен ученик, когато дойде 
при нас – усмихнат, влюбен в танца, панто-
мимата и музиката. Танцуваше като Фред 
Астер. Включи се в танцовата формация 
към РО и игра в спектакъла по музика на 
песента „Затворническият рок” на Елвис  
Пресли. После –  в пантомимния състав. В 
какви ли не образи  се превъплъщаваше. 
Имаше Божията дарба.

 По-късно се присъедини към групата 
за песенно изпълнение с мимика и жест, 
към голямата семейство на пеещите ръце. 
С Митко и Кольо станаха трио – нашето 
„НЛО”, „заведоха” ни  в Канада и къде ли 
още не. Колко много български песни из-
пяхме с интерпретация на текста на жестов 
език. Колко много изяви имахме – заедно.  

Групата ни беше като голямо семейство - 
„Фамилия М”. Рецитирахме, пеехме, танцу-
вахме, бяхме щастливи. Показвахме го. Не 
усещахме умората. Защото се подкрепяхме. 
А след тежка репетиция или концерт, Цецо 
винаги ни разведряваше с някой жест или с 
приятелските си шеги…

Тежко е. Боли. Няма го прекрасното 
наше момче, скъпият ни  приятел – мимът, 
артистът, човекът.  Но ще остане сред нас, 
с нас. Той е жив в сърцата ни. Такъв човек 
като Цветан Кунчев – Цецо, не може да бъде 
забравен! Сбогуваме се със стих от песен на 
състав „Фамилия Тоника”.

„Сбогом, приятелю, ний пак ще пеем,
но песента ни ще плаче с нас!...”
Приятелите от група „Фамилия М” към 

РО на глухите в София

За приятеляСОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

За поредна година клуб „Възраждане” и ловно-рибарският 
съюз „Сокол” в Харманли събраха на 26 август т. г. в „Ловен парк 
– Харманли” любителите на природата и спортните игри на Бого-
родична рибена чорба. Сред участниците бяха и група от 20 души 
глухи членове от РО в Хасково и ТО-Харманли.

На една от поляните се провеждаха забавни спортни игри, деца 
щъкаха наоколо… Хубавото време също спомагаше настроението 
да се покачва. Беше много весело и забавно. След като похапнаха 
и от рибената чорба, в късните следобедни часове с нежелание 
групата от Хасково трябваше да отпътува обратно, запазила хуба-
вите спомени от чудесно прекарания празничен ден.

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Сред природата на рибена чорба
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В публикация от 22 септември 
един от най-четените вестници във 
Франция – „Ле Паризиен” е публи-
кувал статия със заглавие: „Париж: 
стотици глухи хора и техните се-
мейства настояват за обучение на 
жестов език”

В статията се казва, че пред-
ставителите на глухите асоциации 
искат използването на френския 
жестов език (LSF) за глухите деца, 
които в най-голяма степен са ли-
шени от това и затова няколкос-
тотин души се събрали в съботния 
ден на Площада на републиката в 
Париж, за да настояват обучението 
и образованието на глухите деца 
да се извършва и на LSF. По-ната-
тък се цитират мненията на глухи 
хора, които защитават позицията 
да се въведе преподаване и обуче-
ние на  LSF за глухите деца:

„Глухи и чуващи хора от всички 
възрасти в този ден – първият све-
товен ден на жестовия език – раз-
махваха плакатите в подкрепа на 
искането си за въвеждането на LSF 
в образованието на глухите деца, 
на фона на балони и тюркоазени 
знаменца. „Днес е нашият ден на 

гордост, гордостта, че сме глухи”, 
заяви Винсент Котинеу, председа-
тел на Националната федерация 
на глухите Франция (FNSF). „Всяко 
глухо дете, със семейството му, 

възможно най-рано трябва да има 
достъп до жестов език” каза още 
той.

Все повече нарастват желаещи-
те да посещават специалните обу-

чителни курсове на LSF, включи-
телно и в училищата с глухи деца 
или тийнейджъри, но все още има 
много глухи деца, които се борят 
да имат достъп до образование на 
този техен език” съжалява Винсент 
Котинеу.

От 17 000 до 21 000 са децата 
с увреден слух във Франция, но 
само 4 до 5% се образоват с помо-
щта на езика на знаците. Това са, 
според федерацията, по-малко от 
двадесет класове в цялата страна, 
където преподаването на учебните 
материали е на LSF.

Останалите, по-голямата част от 
глухите деца, усвояват учебния ма-
териал чрез така нареченото орал-
но обучение – т. е. отчитат по устни-
те казаното с повече или по-малко 
затруднения. Повечето усвояват LSF 
по-късно, през тийнейджърските 
си години, като Мелани Лемастре, 
23-годишна, родена глуха в чуващо 
семейство. Тя открила LSF на 16-го-
дишна възраст, когато постъпила 
в гимназията. Младата жена сега 
преподава LSF, в който вижда богат-
ството на глухата култура и обучава 
13 глухи студенти.

За Катрин Вела, президент на 
Националната асоциация на ро-
дителите на деца с увреден слух 
(ANPES), проблемите в семей-
ствата често започват по време 
на диагностиката за загубата на 
слуха: „Във всички болници ле-
карите по уши нос и гърло казват 
родителите да не учат децата си 
на LSF”, възмущава се тя. „Те се 
аргументират с твърдението, че 
ако детето усвои LSF, то нико-
га няма да може да се научи да 
общува и говори. Всеки глух има 
визуално възприятие за света, 
следователно и за него е от го-
лямо значение използването на 
жестов език. Да го лишиш от него 
е престъпно”, казва Катрин Вела, 
чийто 11-годишен син, Винсент 
знае LSF.

„Езикът на жестовете ви позво-
лява да влезете в обществото и да 
се чувствате добре в него, добре 
във вашата собствена идентич-
ност”, заявява категорично тя.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева 

Фотоилюстрация: 
Лоран Мансарт

АктуалноАктуалноАктуалноАктуалноАктуалноАктуално

На 19 декември 2017 г. Об-
щото събрание на ООН прие ре-
золюция, с която обяви 23 сеп-
тември за Международен ден на 
жестовия език. Тази резолюция 
беше предложена съвместно от 
повече от половината държа-
ви-членки на ООН в отговор на 
искането на Световната феде-
рация на глухите и приета като 
консенсус. Резолюцията посочва, 
че жестовите езици имат равнос-
тоен статус с говоримите езици 
и чрез Международния ден на 
жестовите езици се насърчават 
държавите-членки да предпри-
емат мерки за повишаване на ос-
ведомеността относно жестовия 
език в цялото общество, за да 
гарантират напълно човешките 
права на глухите хора.

Световната федерация на ре-
гионалния секретариат за азиат-
ските държави (RSA) беше дома-
кин на специалното събитие за 
отбелязване на първия между-
народен ден на знаците на зна-
ците на 23 септември 2018 г., за-
едно с глухите хора в Азия и по-
солствата в Япония и фондация 
„НИПОН” (TNF) като съорганиза-
тор. Една от мащабните прояви, 
с която бе отбелязан първият 
международен ден на жесто-
вите езици, бе включването на 
живо с видео в Ютуб от Япония 
(видеото е достъпно за гледане 
на линк https://www.youtube.
com/watch?v=dq5xDR9l25g), в 
което участваха хиляди глухи 
хора от цял свят (видеото е из-
лъчено на 23 септември от 13 до 

16,30 ч.). А Световната федера-
ция на глухите (СФГ) публикува 
видеопоздрави към всичките 72 
милиона души по света, които 
са глухи в страницата си в со-
циалната мрежа Фейсбук, сред 
които бяха приветствията на 
Колин Алън, президент на СФГ; 
Марку Йокинен, президент на 
Европейския съюз на глухите 
(ЕСГ) и членовете на Борда на 
ЕСГ; организацията на глухите в 
Южна Африка; Адам Коша, член 
на европейския парламент (ЕП) 
и председател на групата за ин-
валидност в ЕП и др. 

В изказването си президентът 
на СФГ Колин Алън изткъна, че 
„има много начини да се говори; 
има много начини за комуника-
ция; но всеки има право да бъде 
чут и уважаван. Затова СФГ спаз-
ва следните колективни цели 
международната седмица на 
глухите и международния ден на 
езика на знаците:

- Достигане до възможно 
най-много правителства, за да 
изпълняват законно своите за-
дължения.

- Насърчаване на глухите хора 
да бъдат уникални по отношение 
на слуховото увреждане, така, че 
жестомимичната култура да ук-
репва многоезичието като сред-
ство за насърчаване, защита и 
запазване на разнообразието от 
езици и култури в световен ма-
щаб.

- Отразяване на принципи-

те на Конвенцията на ООН при 
признаването на знаковите/жес-
товите езици като равностойни 
на говорните езици. Те са пълно-
правни естествени езици, струк-
турно различни от говорните, с 
които съществуват съвместно.

- Първостепенно значение на 
жестовия език като предпоставка 

за пълната реализация на човеш-
ките права за глухите. Ранният 
достъп до жестов език и услугите 
на жестов език, включително ка-
чествено образование на жестов 
език, са от жизненоважно зна-
чение за растежа и развитието 
на глухите хора и от решаващо 
значение за постигането на меж-

дународно договорените цели за 
развитие.

- При взаимодействие и рабо-
та с глухи общности трябва за-
дължително да се прилага  прин-
ципът „Нищо за нас без нас!”.

Петра Ганчева
Снимки страницата на СФГ 

във фейсбук

„С жестовия език всички са включени!”
Това е тазгодишното мото, под което преминава Международната седмица на глухите

Глухите деца често са лишени от френски жестов език, защото 
лекарите смятат, че това ще забави тяхното говорно развитие.

Мащабна демонстрация в защита на жестовия език
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* От 6 до 12 юли тази година 
Европейският съюз на глухите 
младежи (ЕСГМ) организира в 
гр. Галациук в Румъния младеж-
ки лагер за  подготовка на ръ-
ководители и представители 
на младежките организации 
на глухите от Европа.

* 66 участници от европей-
ските страни бяха дошли тук.

* България бе представена 
от Росица Караджова, предсе-
дател на младежката орга-
низация при Съюза на глухите 
в България (МОСГБ) и Василен 
Грозев, отговарящ за „Медии и 
комуникация” в МОСГБ.

Основната цел в дните на този 
лагер бе доброто опознаване на 
участниците, запознаването им 
чрез лекции и дискусии за про-
блемите на проблемите на мла-
дите хора в Европа, организира-
нето на състезания за наученото. 

 По време на лагера се прове-
доха и много сериозни дискусии 
– относно признаването на жес-

товия език, правата на глухите 
според Конвенцията на ООН за 
хората с увреждания и още дру-
ги важни проблеми, по които 
младите хора - лидери в ЕСГМ, 
следва да имат изградено отно-
шение.

Една изключително инте-
ресна инициатива по време на 

този лагер даде повод за мно-
го творчество  инициативи на 
участниците - обучението за 
подготовка и за изработване на 
видеоклипове.

Знае се – с видеоклипове ние 
общуваме, с видеоклиповете 
ние искаме да покажем себе 
си, да агитираме за подкрепа 
на нашата дейност. Но – как се 
правят добри клипове? Това си 
е майсторство. И наука, на коя-
то се обучаваха всички предста-
вители тук.

Още в началото на семина-
ра две лекции с провокативни 
заглавия предизвикаха внима-
нието на участниците – „Как да 
правим вирусни видеоклипове” 
и „Реч в асансьора”. Невероятно 
тежки дискусии имаше, а тесто-
вете по-късно показаха добри и 
интелигентни познания по пра-
венето на клипове.

Разбира се дискусиите про-
дължиха и на следващия ден. 

Но тогава започна и работата по 
създаването на първите отделни 
видеоклипове от участниците, 
разпределени по групи. А сле-
добяд бе направена и „сглобе-
на” първата част от видеоклипа 
ЛИП ДУБ. 

И в следващите дни работата 
бе фокусирана най-вече върху 
създаването на видеоклипове. 
Тази работа не спря и в свобод-
ното ни време, а и във времето, 
което имахме, за да посетим 
някои забележителности в Ру-
мъния.

Град Галациук, в който беше 
нашият лагер, се намира на 230 
километра северозападно от Бу-
курещ. Домакините организира-
ха специална екскурзия дотам. А 
по пътя посетихме град Констан-

ца, спряхме в Брашов, където 
видяхме замъка Бран – известен 
от легендата за граф Дракула, 
видяхме и великолепния Буку-
рещ.

Накрая, разбира се, всички 
отбори трябваше да представят 
творческата си работа по време 
на седмицата в лагера. Толкова 
стилни и оригинални творби се 
получиха! Навярно ще ги видят 
всички глухи от Европа, а  и като 
„холивудски филм”  биха ги одо-
брили.

С този невероятен творчески 
заряд младите творци тръгнаха 
за своето отговорно участие в 
Общото събрание на ЕСГМ и в Ге-
нералната асамблея, които пред-
стояха да се състоят в Констанца 
от 12 до 14 юли 2018 г.

Една от най-прекрасните 
инициативи на Европейския 
съюз на глухите младежи и 
тази година събра юноши и 
младежи от цяла Европа. 

Юношеският лагер за 
глухи младежи – това 
най-жизнерадостно съби-
тие на Европа, тази годи-
на се проведе в град Тесаре 
в Словакия.

От 21 до 29 юли 2018 г. 
тук бяха 121 участници – 
юноши, лидери, обучители, 
лектори, доброволци и др., 
които имаха възможност не 
само да организират игри 
и развлечения, но и да се 
обогатят от културата, въз-
питанието и интелектуални-
те възможности на тиней-
джърите.

България бе представе-
на от ГАБРИЕЛА СПАСОВА 
И АЛЕКС ЙОРДАНОВ, водени 
от Росица Караджова, пред-
седател на младежката ор-
ганизация при Съюза на глу-
хите в България (МОСГБ).

Програмата, разбира се, 
бе наситена с много игри и 
състезания. Но всяка от иг-
рите, а и всяко  състезание 
не бе случайно – имаше своя 
цел. Така, още през първия 
ден, след като бяха създаде-

ни и утвърдени екипите, се 
състоя мини-международен 
конкурс за познания по дей-
ността на Европейския съюз 
на младите глухи. Не всички 
знаеха отговорите, но пред-
стояха още дни, през които 

щяха заедно с обучителите и 
своите лидери да се подгот-
вят по-добре.

И през първия ден, а и 
през всички останали дни 
следобедите бяха посветени 
на плуване, футбол, волей-

бол. Имаше и състезания по 
тези спортове между сфор-
мираните отбори.

Важен за всички бе вто-
рият ден на лагера, когато 
започна разучаването и обу-
чението по международен 
жестов език. Всъщност това 
обучение завърши чак на-
края, когато и всички вече 
си даваха най-прекрасните 
уроци помежду си.

През следващите три дни 
един особено приятен гост, 
лектор от Италия – Алесан-
дро, представи своите лек-
ции по темата „Глухата иден-
тичност”. За младите хора 
това бе особено полезна 
тема. Още по-полезни бяха и 
практическите занимания и 
дискусии, в които всички ос-
ъзнаха значението на „иден-
тичността”. А накрая всички 
приложиха своите знания по 
тази тема, като на специално 
организирана вечер пред-
ставиха своята идентична 
култура и национални ястия 

МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР ЗА ПОДГОТОВКА НА ЛИДЕРИ ОТ 
МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГЛУХИТЕ В ЕС

Юношески лагер, организиран от Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ) 21-29 юли 2018 г., гр. Тесаре, Словакия

ТЕРИТОРИЯ НА МЛАДОСТТА



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 55528 септември 201828 септември 201828 септември 2018 Наша гордостНаша гордостНаша гордостНаша гордостНаша гордостНаша гордост

* От 12 до 14 юли тази годи-
на в гр. Констанца в Румъния се 
проведе годишното отчетно 
събрание на Европейския съюз 
на глухите младежи (ЕСГМ) с 
Генерална асамблея.

* Тук присъстваха предста-
вители на 21 държави от Ев-
ропа. 

* Официални делегати от 
младежката организация при 
Съюза на глухите в България 
(МОСГБ) бяха Росица Караджо-
ва, председател на МОСГБ и 
Василен Грозев, член на ръко-
водството и отговарящ за ме-
диите и комуникацията.

Както всяка година, така и сега, 
първият ден на това най-голямо  
европейско събитие за глухите 
младежи започна с представяне 
на делегатите, с опознаване и 
търсене на приятелства. Несъм-
нено, важна дейност.

Деловата работа започна ре-
ално сутринта на втория ден. 
Още в първата точка от дневния 
ред бе гласувано с мнозинство 
председател на събранието да 
бъде ръководителят на делега-

цията от Унгария. Бяха избрани 3 
преброители – две момичета от 
Русия и едно момче от Румъния. 
За секретари на събитието бяха 
одобрени представителките на 
Естония и Германия.

След официалното открива-
не на общото събрание, според 
приетия дневен ред, бяха пред-
ставени доклади за извърше-
ната работа по основните доку-
менти: 

- Доклад за извършеното след 
Генералната асамблея на ЕСГМ в 
Дъблин, Ирландия, през 2017 г., 
както и 

- Годишен доклад на генерал-
ния секретар на ЕСГМ за работа-
та през 2017 г. 

- Бяха  представени също така 
и годишните финансови отчети 
за 2016 и 2017 г.

Докладите и отчетите бяха 
одобрени и приети.

В следващите точки от днев-
ния ред бяха разисквани резул-
татите от обобщените дейности 
през текущата 2018 г. – проекти, 
семинари, срещи.

Одобрен бе и промененият 
бюджет за 2018 г., както и бю-

джетният план за 2019 г. Във 
връзка с намаляването на бю-
джета на ЕСГМ, бе представена и 
нова финансова система, както и 
подобрена система за  финансов 
контрол.

Във връзка с дългосрочната 
стратегия за работа през 2019-
2022 г., както и бюджетния план 
за 2019 г., делегатите имаха сери-
озна дискусия, по време на която 
бяха дадени 33 предложения и 
идеи за подобряване на работа-
та. Сред обсъжданите проблеми 
бяха такива като:

* разработване на проекти 
за набиране на средства; 

* промяна на членския внос; 
* нова структура на член-

ството; 
* външен финансов одит; 
* повишена строгост и кри-

терии за спазване на правилни-
ка и др. 

В по-краткосрочен план бе 
обсъдено провеждането на на-
учна сесия в Унгария през месец 
ноември, а също и графикът на 
заседанията на ръководството на 
ЕСГМ и др. 

Една от важните задачи за раз-
глеждане на този форум бе об-
съждането на кандидатурите за 
провеждане  на лагери на ЕСГМ 
през 2019 и 2020 г.

За детскии лагер през 2019 г. 
имаше само една кандидатура 
от Турция, но представителят 
на тази страна обяви, че няма 
стопроцентова сигурност, пора-
ди което детският лагер може и 
да не се проведе.

За младежкия лагер и общо-
то събрание на ЕСГМ през 2020 г. 
единственият кандидат бе Тур-

ция. Делегатите официално ут-
върдиха това събитие да бъде 
организирано и проведено в Тур-
ция.

За юношеския лагер на ЕСГМ 
през 2020 г. единственият канди-
дат бе Австрия. След гласуване 
бе утвърдено решението това съ-
битие през 2020 г. да се органи-
зира и проведе в Австрия.

 Проведоха се и избори  за ръ-
ководни органи на ЕСГМ 

*За президент на ЕСГМ бе 
избран Денис Хугевейн от Хо-
ландия. Той спечели най-много 
гласове и бе официално приет да 
бъде президент на ЕСГМ.

*Людвиг Херб от Германия 
остава в ръководството на ЕСГМ, 
след като вече втора година има 
успешен мандат.

*За членове на ръководство-
то на ЕСГМ бяха избрани Мер-
лин Пюс от Естония, Марек Канач 

от Словакия, Рой Магуайър от 
Ирландия.

* За членове на избирател-
ната комисия бяха избрани: Ро-
сица Караджова от България и 
Марта Муньос от Испания. Тре-
тият член ще бъде назначен след 
Общото събрание на ЕСГМ.

Във връзка с предложението 
за организиране на независим 
одит на финансовата дейност 
на ЕСГМ Общото събрание на 
ЕСГ възложи на Росица Кара-
джова, Марта Муньос и Лийза 
Халонен, представител на гене-
ралния секретар, да  намерят 
трима доброволци, които  да се 
занимават с ВФО.

С това бе закрита полезната 
работа по време на годишното 
отчетно събрание на Европей-
ския съюз на глухите младежи 
с Генерална асамблея.

Страниците подготви Росица Караджова, председател на МОСГБ

Юношески лагер, организиран от Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ) 21-29 юли 2018 г., гр. Тесаре, Словакия

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕСГМ И ГОДИШНО ОБЩО 
СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ 

Град Констанца, Румъния, 12-14 юли 2018 г.

и раздадоха уникални на-
ционални сувенири.

„Историята на глухите 
спортове” бе тема, която бе 
представена от гост-лектора 

Урбан от Швеция през два-
та дни на лагера. Тази тема 
също предизвика голям ин-
терес. Още повече, че на 
практика познанията бяха 

демонстрирани и в спортни-
те състезания.

Особено интересни бяха 
и забавленията за разпозна-
ване по снимки. „Кой е той?” 

бе най веселата игра, където 
отборите трябваше да по-
знават кой е на зададената 
снимка.

В последните дни темите 
на заниманията отново бяха 
насочени към  жестовия език 
и глухата култура. Трима ли-
дери представиха презента-
ция на тема „Глуха култура и 
жестов език”. А в последния 
ден Рой от Ирландия  пре-
зентира и обобщаващата 
тема „Жестомимичен език”.

Накрая трябва да изкажем 
и задоволството си от дома-

кините, които организираха 
специално посещение на 
Братислава, за да разгледа-
ме забележителностите на 
този красив град. Посетихме 
Братиславския замък, на-
сладихме се на прекрасната 
гледка към града и река Ду-
нав, разходихме се из стария 
град, бяхме и в президент-
ския дворец.

А накрая, в свободното 
време, което ни остана, си 
направихме много снимки, 
с които завинаги ще запом-
ним този лагер.
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Ще припомня, че Радослав Генев 
или както аз го наричам – Ради, е по-
томствен художник, внук на извест-
ния художник Слави Генев и син на 
дългогодишния умдрукер (печатар 
на художествена графика, бел. авт.) 
в графичната база на СБХ Гено Генев. 
Ради вече е добре познат на цени-
телите на изобразителното изкуство 
не само в родния Самоков, но и из-
вън него. След като завършва сред-
но образование в професионалната 
гимназия по туризъм в Самоков, 
специалност „Мениджмънт”, през 
2013 г. завършва и магистратура по 
графика в Националната художест-
вена академия при доц. Димо Ко-
либаров. Към днешна дата Ради е 
уредник в галерията „Проф. Васил 
Захариев” в Самоков. И още докато 
следва, неуморимият художник не 
спира да обогатява творческата би-
ография и участва в самостоятелни 
и международни изложби, пленери 
по живопис и графика. През 2009 г. 
на Радослав Генев бе връчена втора 
награда „Пабло Пикасо в България” 
за малки графични формати. Сред 
участията му в чужбина са тези в из-
ложбата „Международна графика 
„Corpo Ex/Posto” във Венеция, Ита-
лия и в 16-о международно биена-
ле на графиката във Варна (2011 г.);  
спечелва и конкурс за отворено ате-
лие в „Сите Интернационал дез арт” 
в Париж през 2013 г., като прекарва 
два месеца в града на изкуството, от 
който черпи вдъхновение за цял ци-
къл прекрасни творби, част от които 
показа и в седмата си изложба сега. 
От 2014 г. става член на Съюза на 
българските художници. През 2015 
г. участва в Международно триенале 
на графиката и рисунките в Банкок, 
като една от графиките му бе избра-
на за изложба, в която са експонира-
ни творби на художници от цял свят. 

Отлично си спомням първата му 
изложба в Сандански. Тогава Людми-
ла Караиванова, главен експерт в 
отдел „Образование” в общината в 
Сандански и секретар на територи-
алната организация на глухите в гра-
да, развълнува всички присъстващи 
с думите си: „Готови сме винаги да 
приемем в града ни това талантливо 
момче, защото знаем, че то няма да 
спре дотук и ще продължи напред 
и нагоре. Затова му връчваме този 
„папирус” и пачето перо, с което да 
рисува своите графики. Бутилката 
с вино и лозовите пръчки са дар за 
здраве и както лозата дава плод, 
така и неговият талант да е много 
плодоносен!”

А на откриването на изложбата 
на Ради през 2014 г. проф. Николай 
Майсторов представи творбите му, 
като тогава каза, че „много добре е 
усвоил разнообразни техники и е на-

следил от дядо си чувствителността 
към детайла и контура” и изтъкна, че 
живописта на Ради е много искрена, 
тя живопис на модерен художник, 
който действа, провокира, създава 
емоции: „Преди всичко той е поет с 
тънка чувствителност към цвета. Па-
литрата му е избистрена, сдържана, 
аристократична.”

С великолепните си картини Ра-
дослав отдавна вече е доказал себе 
си, излязъл отвъд сянката на имени-
тия си дядо. Това го доказа и с пред-
ставените си платна на тази седма 
поред изложба,  преминала при го-
лям успех – галерията бе изпълнена 
с посетители, някои от които дошли 
отдалеч, за да видят картините на 
своя приятел; а откриването бе съ-
проводено с прекрасно слово от 
литературния критик и тънък естет 
Любомир Малинов, което се изкуша-
вам да цитирам изцяло: „Този текст 
не е към съществата, които всяка 
сутрин припкат към общината, за да 
получат щедрите си подаяния. Те не 
могат да разкажат и половин стра-
ничка от историята на града, в който 
живеят, защото това дълбоко не ги 
интересува. Техният „рай” е другаде 
и те охотно го посещават. За голяма 
част от новоизлюпените богаташи 
думите „изкуство” и „култура” не 
съществуват даже като абстракции. 
Те могат да бъдат много щедри към 
силиконовите пазви на някоя кръч-
марска певачка, но картина няма да 
купят.Те никога не са чували имената 
на богати руснаци, американци, ев-
ропейци и, разбира се, на преуспели 
българи, дарявали огромни суми 
именно за културния просперитет 
на своите нации, а значи и за целия 
свят. Този текст е за други. Уважа-
еми съграждани, преди време писах 
за картините на Ради Генев като за 
„изкуство в чекмеджета”. Сега те са 
в изложбената зала пред публиката, 
която, слава Богу, е многобройна, 
все още я има в скромния културен 
пейзаж на Самоков. Да се изявяваш 
днес като професионален художник 
при наличието на световни музеи, 
претъпкани с произведения на ве-
лики майстори; когато в една уж 
малка държава, като Чехия напри-
мер, всяка седмица се организират 
по 70 изложби; когато „авангардни” 
художници се разхождат чисто голи 
със зашити устни и вършат естестве-
ните си нужди пред зрителите и па-
лят банки – това е такова предизви-
кателство, което стимулира, но може 
и да депресира и да смаже. Затова 
съм много респектиран от човешкия 
и творческия кураж на Ради не само 
да приеме предизвикателството, но 
и да прави това спокойно, с усмивка, 
с пълно творческо себеотдаване, в 
което няма място за мъчителна суе-

та, истерично избиване на компле-
кси и перверзни провокации.

От всички картини в изложбата, 
безупречно аранжирани от майстор-
ската ръка на Иво Масларски, пулси-
ра една особена вътрешна хармония 
и спонтанност, сякаш наоколо не бу-
шува бясната динамика на времето, 
в което живее. И може би затова, 
щом влезеш в залата, пред тебе за-
става млад, но вече тръгнал към зре-
лостта художник, здраво стъпил на 
краката си и намерил най-трудното 
за един творец – своята индивиду-
алност. Ще кажете: „генът е ген”. Да, 
могат да се усетят приемствеността 
от Слави Генев към неговия внук в 
предпочитанията към пейзажа; ви-
соката изобразителна култура и тън-
кият професионален вкус. Но, след 
буйните, много енергични и ярки 
мазки на Слави Генев, готови сякаш 
да изскочат навън, при Ради е до-
шло едно умиротворение, изискан, 
но сдържан колорит; мекота, дошла 
от самовглъбяване, излъчващо ин-
тимност, човешка топлота и някаква 
тайна, която младият художник не 
бърза да разкрие. Няма нужда да си 
специалист, за да бъдеш покорен от 
искреността в тези картини; искре-
ност, дълбока и неподправена от мо-
дерни фокуси. Ради рисува с очите и 
сърцето си, и това прави от картини-
те му малки лирични поеми, в които 
поезията води четката. Мисля, че той 
е колкото художник, толкова и поет – 
по чувствителност, по една особена 
одухотвореност, която си е дар Божи. 
Неговата природа, българска и само-
ковска, е чиста, неунищожена, небе-
тонирана, вечна като земята, която я 
е създала. Даже, когато рисувайки, 
преекспонира сюжет като „Парижка-
та света Богородица”, архитектурата 
е част от природата и на преден план 
застава една свежа зеленина, която 
стопля суровия силует на монумен-
талната катедрала. В картините си 
Ради отхвърля всякакви ненужни де-
тайли, линиите му са красиви, а цве-
товете – чисти, като някои от град-
ските му пейзажи напомнят кадри от 
филм на Антониони. Това е живопис 
на човек, който е далеч от „панаира 
на суетата”, вътрешно свободен и за-
това способен да спечели сърцето на 
всеки непредубеден зрител.

За мене изложбата на Ради Генев 
е не само естетическо събитие. Тя 
има своите морални и социални из-
мерения, защото доказва, че само-
ковските традиции в изобразително-
то изкуство, с такъв блясък изгрели 
през Възраждането, с кулминацията 
си в един гений като Захарий Зограф, 
продължават чрез творчеството на 
един млад самоковски талант. Значи 
самоковската школа е жива и спо-
собна да издържи на опитите да бъ-
дат обезценени и отхвърлени наши-
те национални културни традиции и 
да ни се натрапват „ценности”, по-
вече от съмнителни в истинската си 
същност. Затова винаги с радост гле-
дам малките изложби във фоайето 
на галерията, защото в тях виждам, 
че самоковската земя ражда нови и 
нови таланти. Животът ще покаже 
кои от тях ще тръгнат по пътя на про-
фесионалното изкуство. А той е мно-
го трънлив и несигурен. И, накрая 

ще кажа нещо, което би прозвучало 
смешно за някои, но аз ще го кажа:

Самоковски граждани, които сте 
истински самоковци! Вижте тази из-
ложба! За да се напълнят очите ви 
с красота; сърцата ви  - с радост; а 
Духът – с надеждата, че младите та-
лантливи хора на България ще я по-
ведат най-после към едно достойно 
бъдеще. Помогнете им!”

След това проникновено слово 
на Малинов заместник кметът на 
Самоков Люба Кленова прочете спе-
циално написания поздравителен 
адрес от Владимир Георгиев, кмет на 
Самоков: „Ради, обръщам се към теб 
с малкото ти име, защото ти израсна 
пред очите ми. Едно дете с голямо 
сърце и широко отворени очи за кра-
сотата на света. Ти успяваш да пре-
създадеш в платната си богатата си 
душевност – чиста, светла и цветна. 
Поздравявам те с поредната изложба 
и ти желая да достигаш нови творче-
ски върхове и признания, защото във 
вените ти тече кръв, която винаги ще 
ти напомня, че си потомък на голям 
художник. Нека това ти дава увере-
ност и те води през творческия ти път, 
като пътеводна светлина, но не забра-
вяй, че ти си уникален и самобитен, 
със свой собствен стил и поглед. Ти 
се превърна в майстор на четката и 
извън наследения талант и вече през 
очите на художника Ради Генев виж-
дам, че имаш собствен поглед, че 
притежаваш един претворен свят от 
багри, които носят своето послание. 
Картините ти са сякаш окъпани в уло-
вената светлина и замръзнала красо-

та, с изключително въздействащ и за-
реждащ позитивизъм. Продължавай 
да твориш своята красота и не спирай 
да жънеш вдъхновението си от света 
около теб, защото човек, когато виж-
да заобикалящата го действителност 
в прекрасна окраска, той е познал 
истинското щастие!  Продължавай да 
твориш и нека картините ти докосват 
душите и посланията ти да достигат 
до повече хора!”

Самият Радослав бе видимо раз-
вълнуван и трогнат от интереса и 
чудесните отзиви на многобройни-
те посетители и приятели, които се 
насладиха в пълна мяра на твор-
бите му. Да разглеждаш картини-
те в експозицията бе като да пъте-
шестваш между цветове и форми, 
разкриващи богатата душевност на 
художника. Пейзажите наистина са 
неотразими с играта на светлината,  
с неповторимите си сюжети. Пречу-
пени през очите и сърцето му, позна-
тите самоковски улици, красивите 
природни кътчета и величествените 
върхове на Рила планина изглеждат 
съвсем различно, обединили в едно 
традициите на реалистичния пейзаж 
с умело вплетени импресионистич-
ни щрихи.

Всеки, който пожелае, може да 
съпреживее отразеното в картините 
на Ради, като посети изложбата му 
до 20 октомври. Пожелавам от сърце 
още много такива успешни изяви на 
талантливия ни художник!

Петра Ганчева
Снимките са на Художествена 

галерия „Проф. Васил Захариев”

Седмата изложба на Радослав Генев – 
пътешествие между цветове и форми

За художниците с увреден слух започнах да пиша, още докато бях в първи курс на академията 
(тогава ВИИИ „Николай Павлович”). И много, ама много дълго време живях с изкуството, докато 
накрая, след раждането на дъщеря ми, разбрах, че трябва да се изкарва насъщният и така се от-
дадох на писането… Но те, художниците и тяхното изкуство, не ме оставиха и аз не ги забравих ни-
кога и досега не спирам да се вълнувам и радвам на всеки един техен успех. Талантливите глухи 
хора, членове на съюзната организация, са толкова много, че е невъзможно да ги изброя поимен-
но. И докато едни се изявят на сцената, други редят експозиции в изложбени галерии. Трети пък 
доказват, че независимо от увредения слух, могат и правят повече от тези, които чуват нормално. 

След 1989 г. обаче, когато настъпиха години на глад и мизерия, когато да оцелееш беше рав-
носилно на подвиг, много от хората на изкуството се принудиха да поемат по друг път, за да си 
изкарват хляба. Така постепенно в забравата се изгубиха имената на много добри художници, 
като Боян Узунов, Моника Войкова, Диян Демиров, Радостин Ангелков, Елена Илиева… 

Но пък за сметка на това едно ново поколение изключително надарени и нахъсани творци 
продължиха напред и все още можем да се насладим в пълна мяра на невероятните им картини. 
Техните имена станаха добре известни на читателите на вестник „Тишина”, който редовно отра-
зяваше всяка тяхна успешна изява: Радослав Генев, Денислав Тодоров, Благовест Билянов, Ваня 
Петкова, Стела Стаева, Ваня Кръстева, Йорданка Бъгова и Мирела Венциславова…

Повечето от тях представиха свои творби по време на националната изложба в столицата, пос-
ветена на 80-годишния юбилей на Съюза на глухите в България. А четирима от тях продължиха и 
след това да ни радват с самостоятелните си изложби, като Радослав Генев държи, образно каза-
но, палмата на първенството - на 20 септември представи седмата си поред изложба „Пейзажи” 
в художествената галерия „Проф. Васил Захариев” в родния Самоков. Изложба, която премина с 
голям успех и ще продължи до 20 октомври т. г. 
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Най-после след продължило-
то по-дълго от очакваното 
време  научно изследване на 

българския жестов език, всичките  
съмнения, запитвания и комента-
ри за същността на това изследва-
не получиха своя  отговор. Орга-
низираната и проведена от МОН 
официална презентация на техния 
проект „Подкрепа за равен достъп 
и личностно развитие”, финанси-
ран  по оперативната програма 
„Наука и образование за интели-
гентен растеж”, съфинансирана от  
Европейския съюз чрез европей-
ските структурни и инвестицион-
ни фондове, се състоя на 23 март 
т. г. Този проект, осъществен с  по-
мощта   на екипа от нечуващите 
членове на фондацията „Глухи без 
граници” бе  финализиран след  
почти двегодишни  всеотдайни  
усилия. В ръцете ни  вече е  тежа-
щия близо пет килограма пред-
ставително оформен „Български 
жестов речник” и придружава-
щата го по-малка книжка „Теоре-
тично описание  на граматиката 
на българския жестов език”. Няма 
спор, че това е наистина едно со-
лидно научно проучване. Защото, 
както авторите отбелязват в пред-
говора, „…Дълго време България 
оставаше  извън  разширяващата 
се карта на изследваните жестови 
езици…” и добавят: „...въпреки 
напредъка на множество науки за 
знаците и езиците, и различните 
гледни точки към тях, въпросите 
около  жестовите езици продъл-
жават да стоят пред изследова-
телите. За повечето специалисти 
жестовите езици са част от семи-
отичната сфера на света (семиоти-
ка – наука за знаковите и сигнал-
ните системи и използването им 
за предаване на съобщения сред 
хората и животните), който ни за-
обикаля, защото всъщност ни зао-
бикалят знаци, които трябва да се 
научим да четем. И българският 
жестов език като система не пра-
ви изключение от заобикалящата 
ни знаковост, а това го превръща в 
един от многото знакови езици  по 
света…” След едно такова опреде-
ление имаме пълното основание 
да се гордеем, че българският 
жестов език  е един от многото, 
които се признават официално за 
езикова система, подпомагаща  
общуването на хората, ощетени 
от липсата (частична или пълна) 
на слух. Защото това  задълбоче-
но  научно изследване ще бъде 
прието от специалистите у нас, а 
и не само от тях, но и от специ-
алните педагози и родителите на 
глухи деца. За да могат най-после 
да разберат и да  приемат, че бъл-
гарският жестов език не е просто 
жестикулиране и ръкомахане на 
ръцете, от което години наред се 
плашеха и не искаха да използ-
ват за подобряване качеството 
на образованието за глухите деца 
и възрастни. Този значителен на-
учен труд допринася най-после 
скептиците у нас, които все още 
не познават спецификата на жес-
товото общуване на глухите хора, 
да разберат и приемат жестовия 
език като необходимо средство, 
с чиято помощ  да работят  моти-
вирано за подобряване на обра-
зованието, културата и социалния 
живот  на глухите хора у нас. От-
кровено казано, това необходимо 
научно проучване на българския 
жестов език (БЖЕ) бе очаквано 
още от 1995 г., когато тогавашния 
просветен министър Илчо Ди-
митров разписа решението то да 
бъде направено. Вярно е, че има 
една приказка: „По-добре къс-
но, отколкото никога.” И все пак, 
през този почти двадесетгодишен 
период без легално признат  бъл-
гарски жестов език, за съжаление, 

се наслагаха доста негативни по-
следици върху образованието и 
живота на глухите хора у нас.

Е, сега вече можем да въз-
дъхнем с облекчение и  да запрет-
нем ръкави за една  сериозна обу-
чителна работа. С настоящите ре-
дове не съм си поставила за цел да 
правя анализи и изводи за съдър-
жанието на двете книги, описващи 
изследването. Нека първо повече 
хора да се запознаят  с него.

В края  на презентацията на 
това научно проучване, присъства-
щите чуха  думите: „ Българският 
жестов език е още млад”! Тук му 
е мястото да направя едно пояс-
нение, което е важно да се знае от 
всички заинтересовани. Трябва да 
отбележа, че жестовото общуване 
у нас датира  от 1934 г. – от момен-
та на създаването на нашата, на 
глухите организация! Значи през 
следващата 2019 г. – той ще навър-
ши почетните 85 години! А съглас-
но архивните документи и фактите 
записани в юбилейните сборници 
на СГБ, още на своя ІІ конгрес през 
1955 г. Световната федерация на 
глухите (СФГ) е задължила  държа-
вите да започ-
нат да създават 
жестови реч-
ници за своята 
глуха общност. 
У нас  такъв 
първи жестоми-
мичен речник 
е издаден от 
инициатора за 
създаването на 
нашата органи-
зация  и негов 
председател по 
онова време 
Марчо Радулов  
в съавторство с  
Никола Янулов, 
учител в софий-
ското училище 
за глухи деца.

С развитието 
на общността 
на глухите  в 
цял свят СФГ 
решава да бъде 
създаден меж-
дународен жестов език с цел глу-
хите да могат да общуват и да се 
разбират по време на  големите 
международни изяви -  конгреси, 
форуми, спортни игри и др. Така 
през 1975 г. се появява „Жестуно”, 
съставен от глухи деятели, на осно-
вата на подбрани жестове от око-
ло 20 национални  организации 
на глухите. И тъй като през 1979 
г. България бе избрана да органи-
зира и проведе VІІІ световен кон-
грес на СФГ, под ръководството на 
учителя-сурдопедагог Иван Куртев 
жестови преводачи от цялата стра-
на, заедно с учителите от специал-
ните училища, бяха подготвени да 
овладеят „Жестуно”, за да бъдат в 
помощ на всички присъстващи на 
конгреса. (По-късно, през 1992 г., 
Иван Куртев даде и насоките  как 
да се разработи и обогати с нови 
думи и жестове речникът на бъл-
гарския жестов език, издаден от 
СГБ.) Благодарение на това пре-
водачите, усвоили „Жестуно”, об-
служваха международните тихи 
игри през 1993 г. и 2013 г. А сега, 
по време на европредседателство-
то на  България бяха поканени да 
превеждат на определени негови 
изяви. Тъй, че трябва да се горде-
ем, че в българския жестов език 
има включени и международни 
жестове. Затова не случайно екс-
пертите, които направиха научно-

то проучване на БЖЕ, отбелязаха, 
че поради този факт той е един от 
многото знакови езици по света!

Научното проучване се осъ-
ществи,сега какво следва?

Бих искала да информирам 
нашите читатели, които са забра-
вили или не са запомнили, че в 
няколко последователни години 
вестник „Тишина” беше публику-
вал важни документи, свързани с 
жестовия език. Документи, които 
те биха могли да намерят и отново 
да прочетат в подкрепа на своята 
дейност по въвеждането на бъл-
гарския жестов език в образова-
нието и в обществения живот. Така 
напр. през 2011 г.  е публикувана 
„ Декларация от Брюксел от 2010 
г. относно жестовите езици в Ев-
ропейския съюз”, която съдържа 
основните принципи  за използва-
нето на жестовите езици, подписа-
на от д-р Адам Коша, член на Ев-
ропейския парламент; президент 
на Европейския съюз на глухите, а 
също и от представители на сдру-
женията на глухите от Исландия 
Норвегия и Швейцария, прези-
дента на Европейския форум на 

жестовите преводачи, президента 
на световното сдружение на жес-
товите преводачи и президента на 
СФГ. През 2012 г. в публикацията  
„Двуезичното обучение  като ос-
новно човешко право на глухите” 
се казва, че СФГ  и ЕСГ „призовават  
както националните, така и регио-
налните отговорни лица да не при-
знават само законово  национал-
ните жестови езици  по света, но и 
да гарантират това на практика, а 
глухите деца  да се  обучават в дву-
езична  среда, която да подпома-
га  постиженията на националния 
жестов език и културата на глухи-
те.” А през 2015 г. е публикувана 
обширна статия, която информи-
ра, че СФГ е разпространила АПЕЛ 
към страните, участващи в Орга-
низацията на обединените нации 
(ООН) за  „Правата на слухово ув-
редените хора по света.”, в който 
се подчертават четирите основни 
фактора, които защитават правата 
на глухите хора: езикът на глухите 
хора; двуезичното образование; 
достъпността и жестовият пре-
вод. Във фактора за двуезичното 
образование се  споменава, че 
грамотността сред глухите хора  е 
далеч под средната като цяло. Гра-
мотността  и полуграмотността са 
сериозни проблеми сред глухите 
хора. Подобно на всички деца, де-
цата с увреден слух трябва да имат 

достъп  до равно и качествено об-
разование. Глухите деца се раждат 
с еднакви основни възможности за 
учене и език, както всички деца. Те 
могат и трябва да достигнат  пъл-
ния си потенциал с качествени 
образователни програми. Глухите 
деца учат най-добре с помощта 
на жестовия език. Двуезичният 
подход става все по-популярен в 
много страни. Това означава, че е 
препоръчително преподаването 
на всички предмети в училище да 
става паралелно  с националния 
език и националния жестов език. 
Този подход дава най-добри резул-
тати в обучението, защото  подпо-
мага  естествения живот  и комуни-
кационната среда на глухото дете.

Тук му е мястото да отбеле-
жа мнението на Марку Йокинен, 
председател на Европейския съюз 
на глухите и изпълнителен дирек-
тор на Финландската асоциация на 
глухите. Като защитник на билинг-
визма, той  неколкократно е под-
чертавал, че е чудесно, когато  жес-
товият език се комбинира с речева 
аркулация, писане и четене на 
правилен национален език, защо-

то те ще помог-
нат на младите 
хора със слухов 
дефицит да ус-
пяват в живота.

Не случай-
но припомням 
тези важни до-
кументи и ука-
зания. Още в 
началото искам 
да отбележа 
уважението си 
към всички уси-
лия, които са 
били  положе-
ни  от страна на 
близо 300 наши 
глухи, всеотдай-
но работили, 
за да осигурят 
н е о б ход и м и -
ят за научното 
изследване ма-
териал от  из-
ползвания в мо-
мента жестов 

език. И няма съмнение, че специа-
листите от Софийския университет 
са положили добросъвестен труд, 
за да осъществят научната дефи-
ниция на българския жестов език. 
Впечатляващо е направеното от 
тях теоретично описание на гра-
матиката на българския жестов 
език, което по научен път  описва 
и доказва как и защо нашите глухи  
говорят аграматично. 

Изкушавам се да цитирам  част 
от статията на Цветан Кунчев, ръко-
водител на екипа, поместена в брой 
6 от 30 март т. г. на в. „Тишина”: „...
доказаха, че българският жестов 
език е достигнал равнището  на пъл-
ноценна езикова система и се раз-
личава от устната реч в лексиката и 
начина на построяване на изречени-
ята... ...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 осо-
бена свобода и комфорт да общуват, 
без езикът им да има  нещо общо с 
утвърдените и познати граматични 
правила, и без да им се натяква, 
че не говорят правилно...” Към тези 
цитати бих добавила и думите на 
Митко Якимов, председател на фон-
дация „Глухи без граници”, казани в 
интервюто му, публикувано от Хрис-
тина Чопарова в страницата „Ние ви 
чуваме”:  „...Друго е положението, 

ако те (глухите) искат да пишат на 
граматичен български език. При 
затруднения като това в Австрия 
ползват така наречените „комуни-
кативни асистенти”, и това спокойно 
могат да бъдат преводачите от и на 
жестов език. Много е важно сега да 
имаме преводачи, които да отгова-
рят на изискванията да бъдат прево-
дачи на автентичен жестов език. А 
не само преводачи с калкиращ жес-
тов език...” Горните цитати, открове-
но казано, будят недоумение – как 
така глухите да имат свободата и 
комфорта да говорят без познатите 
граматически правила? Което озна-
чава да не познават граматическия 
български език! И как така, ако ис-
каш да те разбират правилно или 
да напишеш едно писмо правилно, 
трябва да  търсиш някой  грамотен, 
който да го напише вместо теб?!? 
Нещо, което и сега се случва - всеки 
координатор на районна организа-
ция на СГБ може да потвърди това! 
Тогава апелът на СФГ глухите да учат 
граматическия правилен национа-
лен език, за да ги разбират чуващите 
и за да имат те пълноценен социа-
лен живот  в обществото, отива на... 
кино! Един вид като народната ни 
поговорка „Както ми пееш, Пенке 
ле, кой ли ми те слуша…”

Трябва ли да се забравя, че в 
България вече 120 години непре-
къснато  е имало  орално (устно) 
обучение в специалните училища 
за глухи деца, което малко или 
много е допринасяло те да усвоя-
ват разбираем за чуващите българ-
ски език. Да припомня, че никак не 
са малко у нас  хората със слухова 
загуба, които са усвоили грамати-
чески правилен български език, 
благодарение на усилията на учи-
тели и всеотдайни родители.

Сега, когато пиша настоящата 
статия си припомних, че преди 
години под път и над път непре-
къснато се говореше и пишеше, че 
трябва да се работи за успешното 
интегриране на хората с увреден 
слух в обществото, за да бъдат те 
пълноценни и равноправни в него. 
И къде изчезна напоследък тази 
тенденция – постепенно и неус-
етно заменяна с  глобалното раз-
биране за „естествения” език на 
глухите хора? И какво всъщност се 
разбира под това понятие, нахлу-
ло у нас с посещаващите България 
нечуващи чужденци, които откри-
то демонстрират, че не могат да 
говорят и да артикулират? Нещо, 
което се хареса на българските 
глухи. Защото не им струват много 
усилия да си спомнят наученото в 
специалните училища и така   им 
е  по-лесно да си общуват!

Случайно ли е, че умните глави 
в СФГ  излязоха с така наречения 
нов апел, разтревожени от все 
по-ниското ниво на образование-
то на глухите по света?

На настоящия етап, с излиза-
нето на необходимото научно из-
следване на българския жестов 
език  и с така наречения нов-стар, 
но с по-беден лексикален състав 
български жестов речник, всич-
ки заедно - образованите глухи, 
владеещи граматически прави-
лен български език; специалните 
педагози в специалните училища; 
ресурсните учители в общообра-
зователните училища и  родители-
те на глухи деца трябва да си от-
говорят на въпроса, да се изяснят 
– как искат да се учат и да говорят 
глухите хора у нас. И най-важното 
– трябва съвместно да заработят 
за един уеднаквен,  културен и 
логичен български жестов език, 
с чиято помощ да се подпомага 
средното и висшето образова-
ние, както и пълноценната ин-
формация  на лишените от слух 
хора в България.

Миряна Мошева

Една хубава новина
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Отговор от бр. 15

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

Водоравно: 1. Награда за телевизионни продукции в САЩ. 3. Отзвук. 5. Мерна едини-
ца. 8. Роман от Стивън Кинг. 9. Бивш председател на ООН.11. Единица за електрическо 
съпротивление.12. Името на известен български оперен певец.14. Малкото име на 
американска писателка на бестселъри. 16. Абревиатура на Националната агенция по 
приходите. 17. Тибетски бик. 19. Фамилията на американски комедиен актьор („Имате 
поща”). 20. Комплекс от гробове. 23. Вътрешност на черупчест плод. 24. Положителен 
полюс на източника на ток. 26. Богиня на земята в шумерската митология. 27. Мал-
кото име на известен френски киноартист („За кожата на един полицай”). 30. Кантон 
в Швейцария. 31. Фамилията на наш куклен и озвучаващ актьор.  33. Конструктивен 
неподвижен елемент, който служи като опора. 34. Японски театър. 35. Музикална нота. 
37. Мярка за земна повърхност. 38. Вноска за погасяване на дълг. 40. Абревиатура на 
Министерството на отбраната. 42. Героиня от операта „Неда”. 44. Бавно бягане. 46. Те-
лефонно повикване. 47. Град в Сицилия.
Отвесно: 1. Химично съединение. 2. Фамилията на известен италиански
естраден певец. 3. Приток на река Рона във Франция. 4. Руски вертолети. 6. Фамилията 
на български писател (1906-1986 г.). 7. Столицата на Йордания. 9. Модел руски самоле-
ти. 10. Инициалите на имената на  председател на БСФГ. 13. Абревиатура на организа-
цията на страните-износителки на петрол. 15. Химично съединение. 17.Стръмен бряг. 
18. Частица за съдружие. 21. Фамилията на известна френска поп певица. 22. Украса 
за стена. 23.Топла горна дреха. 25. Река в Русия. 28. Река в Сибир. 29. Миеща се мечка. 
31. Първокласен пилот. 32. Инициалите на имената на Апостола на свободата.33. Граб-
лива птица. 36. Древноегипетски бог, покровител на Тива. 37. Малкото име на главната 
героиня на романа ,,Ана Каренина”. 38.
Лодката на Тур Хейердал. 39. Прозвище на Скобелев. 41. Жилещо насекомо. 43. Първа-
та от музикалните ноти. 45. Музикална нота.

Съставила: Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

Официално изпратихме ля-
тото на 22 септември. И ето 
че почна застудяването, де-
нят става все по-кратък, ули-
ците и градинките се покри-
ват с изсъхналите вече листа 
на дърветата… Някои изпа-
дат в депресия през този се-
зон, но есента си има и своите 
хубави страни. Това е най-бога-
тият на плодове и зеленчуци 
сезон. Цветните есенни зелен-
чуци и сочните плодове, бога-
ти на хранителни вещества 
и фитохимикали, не само са 
удоволствие за сетивата ни, 
но също така ще ни помогнат 
да изградим имунитета си и 
да подготвим организма си за 
дългите зимни месеци. Ето 
кои храни препоръчително 
трябва да имаме на есенната 
трапеза:

ЯБЪЛКИ
Започваме с ябълките, защото 

те съдържат флавоноиди, кои-
то са един от най-мощните ан-
тиоксиданти. Освен това, носят 
големи ползи за здравето – от 
най-лесния начин да си почис-
тиш зъбите след хранене до на-
маляване риска от ракови забо-
лявания. Ето ви още две причи-
ни, поради които да ги включим 
във всекидневното си меню, осо-

бено през есенния сезон: първо 
те имат силни противовъзпали-
телни и антиалергични свойства, 
които могат да се борят с общи 
инфекции и алергии, които са 
често срещани; и второ – дейст-
ват отлично на кожата, като я 
поддържат здрава и красива.

ЧЕРВЕНИ БОРОВИНКИ
Червените боровинки са вкус-

ни, сочни, нискокалорични и 
буквално натъпкани с полезните 
за сърцето антиоксиданти – ан-
тоцианини. Този плод играе и ва-
жна роля при лечението на забо-
лявания на венците, възпаления 
в устната кухина,  инфекции на 
пикочните пътища, както и при 
различни форми на рак. Може да 
намерите пресни червени боро-
винки през месеците от септем-
ври до декември.

ТИКВА
Добрата стара тиква е една от 

най-типичните за есента храни. 
Тя е добре заредена с полезните 
бета-каротин, витамин С и фо-
лиева киселина. Дори семките й 
са богати на хранителни веще-
ства, източник на цинк и Омега-3 
мастни киселини. Не е за прене-
брегване и друго полезно нейно 
свойство. Студеният есенен вя-
тър има негативно влияние вър-
ху кожата ни. Тя изпръхва и става 

суха. Правейки тиквата част от 
ежедневния ни хранителен ре-
жим, можем да помогнем на ко-
жата да се справи с неблагопри-
ятното време, като я овлажнява и 
подхранва.

ПАЩЪРНАК
Пащърнакът е богат източник 

на фибри, витамин С, желязо и 
калций.  Той расте в изобилие в 
по-студените райони и е основ-
но зимен зеленчук с леко сладък 
и деликатен вкус, поради което 
е подходящ да се яде суров или 
сготвен на пара. Идеален е за 

супи и ястия с различни зелен-
чуци.

КЪДРАВО ЗЕЛЕ
Къдравото зеле успешно пови-

шава имунитета, както е нужно 
за този сезон. Спомага също за 
изчистването на белите дробове, 
пази от алергии и инфекции, осо-
бено на стомаха и черния дроб; 
богато е на желязо, бета-каро-
тин, калций, калий и витамин С.

СЛАДКИ КАРТОФИ
Сладките картофи или батати 

са богати на витамин А, витамин 
С и B6, мед, натрий и др. Един 

среден размер сладък картоф 
дава дневните нужди на органи-
зма от витамин А и една трета от 
Витамин С. Те са отличен източ-
ник на растителни протеини, при 
това са и с ниско съдържание на 
калории. В сравнение с другите 
зеленчуци, съдържащи скорбя-
ла, те имат ниско съдържание 
на захар и са добър регулатор на 
кръвната захар. И една готварска 
тайна – за най-добър вкус ги яжте 
топли.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Полезните храни през есента

На 28 септември в Риту-
ална зала в Ямбол се състоя 
откриването на втората излож-
ба на русенската художничка 
Мирела Венциславова, член 
на районната организация на 
глухите в Русе. Изложбата е 
посветена на Международна-
та седмица на глухите и Меж-
дународния ден на глухите. 

Изложба на Мирела Венциславова в Ямбол
Първата си изложба „Сътворени от тишината” Ми-

рела осъществява само ден, след като навършва 
20 години, през май 20127 г. с подкрепата на сдру-

жение „Дунавско сияние”, което работи за развитието и 
утвърждаването на духовните ценности и културата, и 
подпомага социалната интеграция и личностна реализа-
ция на талантливи млади хора.

Родена през 1997 г. в Русе,  Мирела като бебе загуб-
ва слуха си напълно. Направена й е кохлеарна имплан-
тация на лявото ухо. Завършва националното училище 
по изкуства в Русе. Може би и затова нейният начин на 
изразяване и общуване с хората става рисуването. Всъщ-
ност, на юбилейната изложба, посветена на 80-годишни-
ната на СГБ, Мирела за първи път представи публично 
две свои великолепни картини, които веднага направи-
ха впечатление на посетителите. А по повод междуна-
родния ден на хората с увреждания – 3 декември, Ми-
рела участва със свои творби в изложбата, проведена по 
време на станалия вече традиционен русенски фестивал 
„Светът е за всички”. 

Пожелаваме от сърце успех на изложбата на нашата 
млада художничка!

Петра Ганчева
Снимка: 

плакат на предстоящата изложба


