
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Б Р О Й  1 8  ( 1 2 8 7 )  •  3 1  О К Т О М В Р И  2 0 1 8  г .  •  И З Д А Н И Е  Н А  С Ъ Ю З А  Н А  Г Л У Х И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  I S S N  2 0

АВТОРИТЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ С ДОБРО СПОРТСМЕНСТВО 
И ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ШАХМАТИСТИТЕ 

Абонирайте се 
за вашия вестник

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонаментната кампания ще продължи до

15. 12. 2018 година.

Абонирането става във всички
пощенски станции на страната и „Доби прес“.

Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753

ВТОРО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ

* От 19 до 21 октомври тази 
година в София се проведе Вто-
ро държавно първенство по 
шахмат за хора с увреден слух. 
То бе организирано съвместно 
от Спортната федерация на глу-
хите в България и Съюза на глу-
хите в България.

* Първенството бе включено 
в програмата на Министерство-
то на младежта и спорта за раз-
витие на спорта за хора с увреж-
дания.

* Участваха общо 48 състе-
затели в категориите за деца и 
юноши,  жени и мъже.

* Официални гости на пър-
венството бяха Дилян Борисов, 
старши експерт „Управление на 
спорта за всички” при Минис-

терството на младежта и спорта 
и Николай Велчев, изпълните-
лен директор на Българската 
федерация по шахмат.

* Първенството се проведе 
под ръководството на предсе-
дателя на СГБ  Николай Нинов, 
републикански и олимпийски 
шампион по шах.

* Главен съдия на първенство-
то бе Веселин Георгиев – четири-
кратен олимпийски шампион по 
шах, трикратен - индивидуално 

и еднократен олимпийски шам-
пион – отборно.  

* Първенството премина при 
идеални условия в Центъра за 
подготовка на ученици за олим-
пиади в София. 

 
ВТОРОТО  ДЪРЖАВНО ПЪР-

ВЕНСТВО ПО ШАХМАТ ЗА ГЛУХИ 
ЗАПОЧНА СЪС СЪСТЕЗАНИЯТА 
ПРИ МЛАДЕЖИТЕ  В 10 Ч. СУ-
ТРИНТА НА 19 ОКТОМВРИ. 

И какво по-хубаво начало за 

всяко първенство от детския 
смях, от малките красиви  лица,  
от сладките  закачки... А, бе, как-
во по-хубаво от децата и мла-
достта!

Но всъщност, трябва задължи-
телно да отбележим още в на-
чалото, че на Второто държавно 
първенство по шах организация-
та  и регламентът за  състезани-
ята бяха наистина много по-до-
бри. Което пък даде възможност 
за желаното спокойствие на все-

ки един състезател в играта.
По новия  регламент младе-

жите играха рано  в първия ден 
– в седем кръга за момичета и за 
момчета. А после, в късния сле-
добед на деня започна и състеза-
нието на големите – жени и мъже 
– на майсторите на шахматната 
игра, което продължи два дни.

Четете всичко за Второто 
държавно първенство по шах  

за глухи на стр. 3, 4, 5

Софийското училище чества 120-годишен юбилейЧЕТЕТЕ В БРОЯ

Международен младежки обмен 
„Красотата на различието”

Асоциацията на родителите на деца 
с увреден слух отново бе домакин на 
международния младежки обмен „Кра-
сотата на различието”, реализиран в 
периода 9-18 септември, с финансовата 
подкрепа на програма „Еразъм+”. Мла-
дежи с увреден слух от Полша, Румъния, 
Литва и България прекараха незабрави-
ми десет дни в китното морско селце 
Синеморец, за да обсъдят теми, посве-
тени на човешките права, превенцията 

от социално изключване и социалния диалог, като основа на ценностите 
на европейското самосъзнание.

На стр. 2

Нови възможности 
за глухите хора в България

На 16 октомври т. г. в залата на културния дом на Съюза на глухите в 
България се проведе среща-семинар на тема: „Намиране на нови въз-
можности за глухите в България”. Организатори бяха Фондация „Глухи 
без граници – България”, в сътрудничество със Съюза на глухите в Бъл-
гария. 

  На стр. 2
  

Глухи деца-спортисти участваха в 
Европейската седмица на спорта

На 29 септември т. г. бе закрита Евро-
пейската седмица на спорта #BeActive, 
която е част от общоевропейската поли-
тика за насърчаване на здравословния 
начин на живот и се провежда за четвърта 
поредна година в България. Министер-
ството на младежта и спорта е национа-
лен координатор и организатор на кампа-
нията, като тази година се включват стра-
ните от Западните Балкани и Източното 
партньорство.

На стр. 7

На 18 ок-
томври т. г. СУ-
УУС „Проф. д-р 
Дечо Денев” 
отбеляза 120 
години от съз-
даването си. 

У ч и л и щ е -
то е първото в 
България и на 
Балканския по-
луостров училище за глухи или 
с увреден слух деца, създадено 
през 1898 г. от немския сурдопе-
дагог Фердинанд Урбих. 

 В книгата-история на Съюза 
на глухите в България се разказва 
подробно за началото на образо-
ванието за глухи у нас: „През 1898 
г. в българския печат се появява 
кратко съобщение, озаглавено: 
„Училище за глухонеми”, в което 
се казва, че немският сурдопеда-

гог Фердинанд Урбих открива за 
първи път в България училище за 
глухонеми деца.

Днес, 120 години по-късно, в 
СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” се 
обучават деца от цялата страна 
по общообразователни програ-
ми, като се изучават и специални 
предмети – индивидуални и гру-
пови занятия за развитие на слуха 
и говора, развитие на речта, реч 
и предметна дейност, фонетична 
ритмика и моторика, музикални 
стимулации. 

 По повод 120-годишнината 
първото в страната училище за 
глухи деца, председателят на Съ-
юза на глухите в България Нико-
лай Нинов изпрати поздравителен 
адрес.

За историята и за настоя-
щето на училището ни в София 

четете на стр. 7
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От стр. 1

В семинара участваха представители на МОСГБ, 
Сдружение „Лира”, НАПЖЕБ, Сдружение „Тишина” и 
Образователен център „Яника”. Тук бяха: проф. Йов-
ка Тишева,  проф. Красимира Алексиева – лингвисти 
от Софийския университет, Бояна Алексов – старши 
експерт, дирекция „Приобщаващо образование” към 

МОН, както и глухи граждани. Гост бе председателят на 
СГБ Николай Нинов.

Организираното събитие имаше за цел да представи 
добрите политики и практики, свързани с висшето об-
разование на глухите и качеството на жестовия превод в 
различни държави. Лектор беше жестов преводач с богат 
международен опит – Дебора Цолов. Дебора е била жес-
тов преводач на двама американски президенти, главен 

преводач на олимпийските игри за глухи, директор „Про-
грами” в университета „Галаудет”, САЩ, превеждала е в 
повече от 10 държави. 

Лекциите, по които дискутирахме, бяха с интересна те-
матика за нас, глухите: „Професионален превод за глухи 
хора (Стандарти, Протоколи и Методология)”; „Културата 
на глухите”, „Предизвикателства, които глухите срещат”. 

Митко Якимов

Нови възможности за глухите хора в България

От стр. 1

Работни семинари, игри и презентации бяха примесени с оби-
колки на антични места из района – Ахтопол, Царево, Созопол, а 
при разходката с лодки по река Велека участниците придобиха 
впечатления за мистичната Странджа. 

По време на обмена се дискутираха теми, свързани с прилага-
нето на европейските и местни политики за хората с увреждания в 
държавите-партньори по проекта. Участниците имаха възможност 
да споделят добри практики на образователно и социално включ-
ване; обсъдиха ролята и значението на образованието, ролята на 
застъпничеството и значението на овластяването на младежи с 
увреден слух, с което се създадоха условия за повишаване на ком-

петенции.
В рамките на проекта се реализираха срещи с представителите 

на местната власт. Младежите взеха участие и в най-голямата ак-
ция за почистване „Да изчистим България”. Българските участни-
ци представиха България в националната вечер с народни носии, 
а нашите гости направиха първите си стъпки в българското хоро. 
Партньорите ни също бяха приготвили много интересни и вкусни 
презентации.

Благодарим на всички за всеотдайността, споделеността и неза-
бравимите мигове! Ще ни липсвате! 

Мария Кръстева, 
председател на Асоциацията 

на родители на деца с увреден слух

През това лято Националната федерация на рабо-
тодателите на инвалиди (НФРИ) проведе три инфор-
мационни работни среши за ролята на местната власт, 
бизнеса и неправителствения сектор в професионално-
то образование и обучение и социалното предприема-
чество в рамките на проекта „ИНОВЕНТЪР”. Г-жа Елка То-
дорова, председател на НФРИ, насърчи участниците да 
се включат в дискусията, като сподели опита на социал-
ните предприятия, членове на НФРИ – водещи партньо-
ри по проекта. Ценни идеи, с принос по проекта, бяха 
предложени от малкия бизнес в сферата на туризма и 
услугите. Те бяха свързани с начина на популяризиране 
на пилотната фаза за тестване на обучението по соци-
ално предприемачество. Според тях много е важно как 
ще се проведе присъствената част от обучението, което 
иначе основно ще става онлайн. Дискутираха се и фор-
мата за набиране на местни добри практики на социал-
ни предприемачи, които да бъдат ползвани като приме-
ри по време на обучението.

Тази есен  проектът продължава с обучение по плат-
формата за социални предприемачи, като двудневни 
събития се състояха и предстоят с участници от Съюза 
на глухите в България от София и Бургас. Очакваме в бъ-
деще развитие на техните идеи в проекти, а защо не и в 
успешен бизнес!

За повече информация: 
Елка Тодорова, nfri@abv.bg

Измина една година за ТО-Ракитово, изпълнена с много мероприятия, сре-
щи, чествания на забележителни дати и празници. На 12.09.2018 г. се проведе 
първото за териториалната ни организация  отчетно-изборно събрание на хо-
рата със слухови проблеми - тежкочуващи и глухи. На годишното ни събрание 
присъстваха 35 членове на ТО.  Гости на нашето мероприятие  бяха: Красимир 
Альов, председател на РО-Пловдив, Христина Гъркова, жестов преводач и един 
активист от РО-Пловдив. От Ракитово гости ни бяха Нина Димова, председа-
тел на общинския съвет, Марияна Попчева, социален работник към ЦРСИХУ и 
председателите на клуба на инвалида и на пенсионерския клуб. 

Събранието ни премина делово, с активното участие на гостите и на члено-
вете ни. Имаше много добра организация, както при изказванията така и при 
избирането на ръководството на ТО. За председател на ТО беше избран  еди-
нодушно  Цанко Медов – млад човек,  активен в работата на организацията ни 
и съпричастен  към всички нас. Избра се и петчленен състав  на ръководство, 
както и контролна комисия от двама членове.

Всички останахме доволни и удовлетворени от проведеното събрание. 
Величка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово

От 18 до 20 октомври в Белград, Сърбия, 
се проведе международна конференция за 
жестови преводачи, в която обучители от над 
10 европейски държави изнесоха презента-
ции за методите на обучение на жестовите 
преводачи и представиха цялостни концепции 
и стратегии на обучение. В конференцията 
участваха и глухи представители на балкански-
те страни. 

Разискваха се проблемите за  развитието на 
жестовия език и отварянето на възможности за 
обучение от глухи за глухи чрез жестовия език. 
Също и за образованието на професионални 
преводачи. 

Лекторите  представиха как техните страни 
работят по проекти за обучение и по-дълбоко 
лингвистично изследване на ЖЕ. Всички гово-
риха много интересно и споделяха техния опит 
и практика за обучение на преводачи в универ-
ситети в техните страни. Споделиха, че първо-
начално са имали много трудности, но успехът 
е дошъл след много настоявания пред прави-
телството за нуждите на глухите от качествени 
преводачи. Правителствата им са приели и са 
финансирали проекти за обучение на прево-
дачи. Сега има много глухи, които са учители в 

тези университети и обучават чуващи.
Много се радваме, че можахме лично да се 

запознаем с глухи учители, които ни споделиха 
богатия си опит. Бихме се радвали, ако и тук, в 
България, нашата общност също работи твър-
до и упорито заедно, докато се реализират та-
кива програми в реномираните университети, 
както това вече се случва от много години в съ-
седните ни европейски държави.

Глухите лектори трябва да са представител-
ни, да обсъждат важни теми, засягащи жесто-
вия език, методиката. Преводачите трябва да 
са образовани и точни. Нуждаем се от високо 
ниво на превод, европейско ниво. Нека да ра-
ботим заедно, за каузата на глухите в Бълга-
рия! Няма нужда да има конфликти между нас, 
защото ние сме глухи и светът ни е малък. 

Ние от България - Валентина Христова - спе-

циална педагогика и експерт с глухите на УС 
фондация, Николина Колева - преводач, Деби 
Цолов - професионален преводач от Америка, 
Митко Якимов - председател и коорнадитор на 
фондацията, бяхме включени като индивиду-
ални членове.

Благодарим на председателката на Efsli – 
Ивана Бучко.

Митко Якимов

Европейски форум за преводачи на жестов език

Срещи за образование и 
предприемачество

Международен младежки обмен „Красотата на различието”

Една  успешна година ТО на глухите в Ракитово
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ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА ВТОРОТО 
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ 

бе по достойнство уважено от много гости. И всеки от тях бе донесъл най-доброто пожелание 
и най-добрите думи! Ще ги прочетете по-долу.

Но колко е важно да се знае, че такива думи не се казват случайно и всеки ден. Такива думи 
има само и единствено за достойнството на хора, които искат и успяват да изявят себе си. И да 
докажат, че са най-добрите – въпреки всичко!  

Пръв приветства първенството Николай Колев,  председател на Спортната федерация на глу-
хите в България. Той изрази удовлетворението си, че вижда толкова много шахматисти тук. Като  
благодари за това на председателя на СГБ Николай Нинов и изказа най-съкровените си чувства: 
„Благодаря за това, че шахматът върви напред! Благодаря на вас, господа и дами, че сте напра-
вили нещо голямо!”

„Добре дошли!” бе поздравът на председателя на Съюза на глухите в България Николай 
Нинов. „Много се радвам да видя толкова  млади хора – продължи той, - които активно да се 
включват в поредното годишно състезание по шах. Изключителни благодарности за вашето сър-
цераздаване, за вашата воля, дух и желание да се включвате, да тренирате и да се подготвяте 
за  редовните  национални годишни състезания. Тези  държавни първенства от две години се 
организират съвместно от Съюза на глухите в България и от Спортната федерация на глухите. Но 
те се организират и по линия на Министерството на младежта и спорта. Изказвам изключителни 
благодарности към тях!”

Не закъсняха и думите на Дилян Борисов, старши експерт „Управление на спорта за всички” 
при Министерството на младежта и спорта: „Втора поредна година присъствам на това състе-
зание. Радвам се, че отново основна част от участниците са юношите и девойките. Идеята в ми-
нистерството е, когато говорим за спорт за хората с увреждания да бъдат включени максимално 
голям брой както участници, така и по видове спорт. Така, че ние насърчаваме федерацията да 
търси съдействие и с други,  в лицето на Съюза на глухите в България, и да включва в спортния си 
календар колкото се може повече хора с увреждания, включително и глухи, така че всички вие да 
имате възможност да опитате от всички спортове и да се насочите към този, който ви е най-при-
сърце. Пожелавам успех на всички участници! Ще се радвам следващата година отново да видя 
много деца, които не са били миналата година тук, но тази година са се включили!”

И още едно,най-ценно пожелание от Николай Велчев, изпълнителен директор на Българска-
та федерация по шахмат: „Ние сме шахматна нация. Имаме български световни шампиони – от 
малки, до големи. Шахът е български спорт. За нас е голяма гордост, че Веско Георгиев,  една от 
водещите фигури в нашия спорт,  е тук с нас сега. Играйте с настроение, с умерено вълнение и с 
желание за победа! Шахът е най-хубавата игра. И най-полезната за всички. Вие ще усетите това 
сега!  Желая успех на всички !”

И ТУРНИРЪТ ПРИ МЛАДЕЖИТЕ ЗАПОЧНА

Разбира се, след думите на главния съдия Веселин Георгиев, който пожела на всички една 
приятна игра, без напрежение. И обеща помощ за всички, които се затрудняват с правилата. А 
правилата – те строго бяха прочетени от Николай Нинов. - Който пък пожела на младите: „Да 
покажете интелект, с който да ни изненадате!”

И - странно, или не – настъпи тишина. Пълна тишина в залата! За кратко разбира се. Защото 
децата са си деца, а и двамата олимпийски шампиони по шах – Георгиев и Нинов, просто си бяха 
сред тях и нищо не можеше да им попречи да бъдат „учители”. Най-добрите учители! Дай, Боже 
всекиму! 

В тихите моменти на играта научихме и нещо важно и похвално от Любомира Николова, ръко-
водител на момчетата и момичетата от софийското училище „Проф. Дечо Денев”, които се състеза-
ваха в турнира - там, в училището вече имат професионален треньор по шах. Помните, миналата 
година ви казахме, че всичко е в ръцете на учителката по физическо възпитание, същата  Любомира 
Николова, която на добра воля ги е занимавала и с шах извънкласно. Тя и сега продължава това 
дело. Но вече е доволна, че има и треньор, осигурен от Спортната федерация по шахмат.  „Децата 
сега са по-мотивирани. Веднъж седмично тренират с гросмайстора Петър Рибаров. Имат интерес и 

проявяват желание. И по-мънички деца има при него. Но ще ги доведем на следващите турнири.”
Да, на следващите турнири, които ще очакваме!
А този турнир – в рамките на Второто държавно първенство по шах, донесе най-заслу-

жената радост на шестима от тези юноши, които получиха медалите!
Всъщност, радваха се всичките ни деца и толкова ръкопляскаха, и толкова искаха да играят 

още и още..., че и след награждаването пак седнаха пред дъските.
Но,  победителите си бяха победители!
Николай Нинов ги обяви така: „Игрите и състезанията бяха оспорвани. Този път имаше и много, 

много бързи изпълнения и приключване на партиите. Но пак успяхме да излъчим победителите!”

При момичетата:
На първо място – Ивелина Иванова.
На второ място – Летисия Боянова.
На трето  място – Ивана Бориславова.
При момчетата:
На трето място  - Евгени Найденов.
На второ място – Димитър Иванов.
На първо място – шампион на тазгодишното първенство е Ангел Стойнев.
Нека им е честито!

***
Не бе минало много време – няколко часа само, когато в голямата зала, пред шахматните 

дъски започнаха да се събират „майсторите” в категорията мъже и жени. И никакви шеги нямаше 
в началото, и никакви сладки думи. Всеки бе дошъл да победи! Е, да победи на шах, разбира се. 
Иначе как  да не прегърнеш приятеля си, как да не се зарадваш, че отново сте заедно... Много 
срещи и вълнения за предстоящото имаше тук.

А междувременно, в тези часове между двата турнира, се „заформиха” свободни, но  любо-
питни игри на някои от масите. 

Например Дилян Борисов от Министерството на младежта и спорта бе решил, че може да пока-
же майсторство на Николай Нинов.  А Йордан Йорданов от Плевен пък искаше да покаже, че може 
повече от изпълнителния директор Българската  федерацията по шах Николай Велчев. Де, бре! 

 Резултатите  останаха в тайна. Но може би приятелството, намерено в това мъничко общо 
време, ще остане задълго…

Продължава на стр. 4-5
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ОТКРИВАНЕТО НА ТУРНИРА  ЗА  – МЪЖЕ И ЖЕНИ, ЗАПОЧНА ТЪРЖЕСТВЕНО 
В 3 ЧАСА СЛЕДОБЕД НА 19 ОКТОМВРИ 2018 Г. 

От стр. 3

Стори го  официално Силвия Бозева от Спортната 
федерация на глухите в България: „ Здравейте на всич-
ки! – каза тя. – Искам от името на Спортната федерация 
на глухите в България при Министерството на младежта 
и спорта, както и от името на нейния председател Нико-
лай Колев, да поздравя всички участници във Второто 
държавно първенство по шах за глухи. Изказвам голяма  
благодарност на всички от Съюза на глухите в България, 
с които за втори път се организира такова  състезание. 
Благодарение на тях вие днес ще  имате възможност 
да покажете своето  майсторство. Но и още – ще очак-
ваме по-добри възможности да продължаваме напред 
в бъдещето  с развитието на този прекрасен спорт. По-
желавам много, много успехи на всички вас, приятели!” 

Председателят на СГБ и водещ на първенството Ни-
колай Нинов също каза важни думи: „ И аз искам да 
изразя моята голяма благодарност към Спортната фе-
дерация на глухите за доброто сътрудничество и за до-
брото отношение, за взаимната подкрепа и за тази пре-
красна възможност да организираме поредното нацио-
нално държавно състезание по шах. Състезанието за 
младите момичета и момчета приключи много добре. 
Радвам се за това, защото имаме млади таланти, които 
могат да се развиват в бъдещето и да показват, че глу-
хите могат също да са спортисти от висока класа.

Сега предстои по-голямото и по оспорвано състе-
зание при мъжете и жените. И се надяваме на едно 
успешно представяне на всички участници. Искам и 
се надявам и за в бъдеще да продължаваме доброто 
сътрудничество със Спортната федерация на глухите в 
България. Искам да ви представя и нашия четирикра-
тен олимпийски шампион по шах Веселин Георгиев – 
трикратен олимпийски шампион индивидуално по шах 
и еднократен олимпийски на отборно, който ще бъде 
главен съдия на първенството, така, че всички трябва 
да се съобразявате с неговите решения, които ви казва  
и взема той.”

След строга регистрация на участващите, състеза-
нията започнаха. И продължиха два дни. 

И нищо друго не се случи през това време, освен 
тихото потропване на фигурите, бързият ход на хро-
нометрите и от време на време – весели жестове, или 
ядни думи от някои от участниците.  Нормално. 

Някои от партиите бяха много интересни. Ако поне 
шампионите са ги записвали – може да ги представим 
в следващи броеве на вестника.

Победителите станаха ясни  на третия ден малко 
преди обяд, когато бяха и последните, решаващи сре-
щи за първото място. 

Трудни срещи, под погледа на всички участващи. И 
напрегнати!

Но... спечелиха най-добрите! Така е то!
Продължава на стр. 5
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Първо на двамата шампиони. Ето какво ни каза шам-
пионът при мъжете Пламен Петков, от  Горна Оряховица:

- Какво беше за Вас състезанието – трудно, по- лес-
но?

- Ами, всяко състезание си е трудно. Няма как да е лес-
но. Всички играят с желание, и се борят до края.

- Кой Ви беше най- големия  противник?
-По принцип три от срещите бяха много силни. Напри-

мер със софиянеца Александър Добрев! После  със със-
тезателя от Хасково – Крайчев, който обаче на моменти 
пренебрегваше правилника. И с моя съотборник, Георги 
Пенев, който за съжаление беше малко притеснен в това 
състезание.

- Какво Ви е впечатлението от организацията? 
- Организацията бе много добра. Прекрасна. Дано тъй 

да продължава.
- Колко време се готви за това състезание?
- Аз играя шах още от студентските години. Станах дори 

„Майстор на спорта” в ония времена. После бях прекъснал 
да се състезавам за двайсетина години. От една година пак 
почнах да играя. 

- Ама двайсет години са много време. Как влязохте във форма?
- Той, шахът, не се забравя. Той е като да караш колело. И понеже сега тренирам много – с любов 

и истинска упоритост, така станаха нещата. Шахът е любов и много труд! Няма друга такава игра!
Гълъбина Лозанова от София:
- Първите думи на една шампионка  – какви са ?
- Много благодаря на всички, които дойдоха на турнира, 

за да покажем на света, че и ние можем да играем шах. Да 
имаме настроение, да сме позитивни и да се развиваме във 
всякакви посоки. 

- Вие откога играете шах?
- Аз играя шах от седемгодишна. Още като чуваща бях 

състезателка към отборите на девойки и жени във Враца. 
Някъде за около трийсет години бях спряла да играя. След 
което, когато дойдох в Съюза на глухите като сътрудник по 
социалната дейност, реших, че е добре да се включа в отбо-
ра, когато вече бях изгубила слух.

- Забравя ли се за трийсет години шахът?
- Ами, до известна степен се забравя, ако човек е научил 

само теория и го е „назубрил”, без разбиране. Но когато има 
разбиране за позиционното разположение, за стратегията 
на игра, за такива виждания като да кажем, нападане в две 
точки в двата фланга – да принудиш противника да са за-

щитава от две страни и там, където е по-слаб, да успееш да пробиеш, след което да спечелиш, 
това вече е разбиране. Защото само „зубренето” не помага. И най-важното е, добре да се пазят 
фигурите, взаимно да се пазят. Да има винаги възможност като отстъпиш, или те нападнат, да са 
ти защитени фигурите и позицията да е здрава! 

 (Бележка на автора) Казват, математиката била началото на всички науки. Само мате-
матиците знаят със сигурност, че това е така. А шахът – не е ли в началото и в основата 
на... науката за „живот”? Прочетете някои  редове пак! Май шахматът е в началото, а!)

Веселин Георгиев, главен съдия на първенството, чети-
рикратен олимпийски шампион по шах:

- Г-н Георгиев, как премина второто държавно пър-
венство по шахмат за глухи?  В сравнение с миналата 
година – по-силно ли е? Какво е общото Ви впечатление 
като главен съдия на първенството?

- Първенството бе като миналата година. Нямаше прои-
зшествия, нормално първенство.

 - Феърплей имаше ли, имаше ли нарушения?
- Нямаше нарушения. По принцип такива неща няма в 

нашите турнири. Всички играят доброжелателно. Нямаше 
проблеми. 

-А за младежите какво ще кажете за турнира в юно-
шеската възраст?

- Децата имат нужда от обучение. То по принцип това е 
и проблемът – че тренъорите може би трябва по-добре да 
комуникират с тях. Децата е трудно да бъдат увлечени. Има 
такива с интереси, има такива и без кой знае такъв интерес. 
Има какво много да се прави в това отношение. 

- Но е истина, че в училището в София вече има тре-

ньор или ръководител на извънкласното обучение по шах. Миналата година нямаше. 
Имат ли напредък децата?

- Тази година дойдоха доста нови деца, които не бяха миналата година. Затова е трудно 
да се каже има ли напредък. Всъщност, сега повече от половината са нови. Трудно е да се 
прецени. 

- Сега – за друго. Вашето поколение беше шампионско! В смисъл – вие, около 40-го-
дишните, които сега сте тук като идоли – Георгиев, Нинов, и още  други, които никой 
не можа да надмине в онези славни години… Какво е чувството ви сега ? Днес децата 
тръгват напред. Има ли приемственост?

- За съжаление приемствеността се позагуби с прехода, даже и с инфлацията през 1996 
година. Моето усещане е, че тогава се прекъснаха нещата. Плюс това, в днешно време е 
по-трудно да увлечеш децата с шах, има  компютри и компютърни игри... Преди 1989 година 
(аз всъщност започнах по-късно, някъде 94-а), имаши повече лагери, повече турнири. Това 
се загуби с прехода. И сега сме в положение, при което това поколение, което играе днес тук 
при мъжете, е  около и над 50 години и повече от това. Децата пък, които сега започват са 
малки. Та, прекъсната е като че ли  тази приемственост... И сега трябва да се възстановява 
наново - след един период, в който, поради различни причини нямаше и участия, прекъсва-
нето беше значително.   

- Мислите ли, че може да се възстанови успешно традицията? - Всичко може да се 
направи, но трябват усилия. И трябва правилен подход, който трябва да се намери. Както 
казах за децата - комуникацията с тях е трудна. Като се вземе чуващ треньор, той трябва сам 
да се научи как да комуникира с тях. Иначе е трудно да им се обяснят концепциите, някои от 
които са все пак сложни, или пък как трябва много да се играе. Изобщо, за да се появят та-
ланти, се знае, че трябва да има голяма масовост, много деца да играят и  от тях да се изявят 
талантите.     

 - При положение, че сега Спортната федерация на глухите и Съюзът на глухите в 
България организират съвместно вече за втори път държавни първенства, мислите 
ли, че това би могло да бъде някакъв старт нагоре?

 - Подкрепа е необходима. Но с конкретни детайли не съм запознат.
Доволен съм, че се провеждат всяка година турнири. Това не започва сега, но се възстано-

вява тази традиция. Това е добре и е необходимо да става – за да има и по-старите къде да се 
срещнат и да поиграят, а младите да разберат, че има такова нещо, като магията на шахмата.

- А какво ще кажете за нивото на това държавно първенство? А за участниците?
- Ами така се получи, че имахме доминиращи шахматисти на това първенство – както при 

мъжете, така и при жените. Тези, които спечелиха първите места, се открояват значително 
пред останалите. Но имаше и  силна конкуренция  за следващите места – до трето, четвърто 
и пето. След тях имаше малък спад.

- И сега какво – да очакваме  надеждата за младите?
- Очакваме младите да дойдат! Което може би няма да стане много скоро. Но – с времето 

ще видим. 
Николай Бозев, изпълнителен директор на Спортната 

федерация на глухите в България:
- Какво е мнението ви за турнира на тазгодишно-

то държавно първенство по шахмат за глухи?
- Второто държавно първенство, което се проведе в 

последните три дни, бе успешно. Приятно ми е да отбе-
лежа, че с всяка година ние натрупваме опит в работата 
по  организирането му. Първенството бе емоционално, 
но приятелството и присъщото на всеки състезател чув-
ство за „феърплей” го направиха запомнящо се. Тук всеки 
можа да покаже какво може. Но и ние видяхме как още 
по-добре трябва да се работи в бъдещето. Оттук нататък 
вече можем да мислим и за  участието на глухи шахмати-
сти в големи международни прояви.  

- Вече е известно, че на следващите Зимни олим-
пийски игри за глухи „Дефлимпикс” през 2019 година, е 
предвидено да бъде  включен като олимпийски спорт 
и шахмат. Това е за първи път!

- Да. Догодина, когато ще се проведат през месец де-
кември в Италия зимните олимпийски игри за глухи „Де-
флимпикс 2019”, МКСГ (Международен комитет за спорт 
на глухите) включи за първи път нов спорт – шахмат. Ние 

ще направим всичко възможно това да се случи по най-добрия начин.  Като  се изтъкне и при-
носът на България - с добрите резултати, които показаха днес нашите шахматисти на Второто 
държавно първенство по шахмат за глухи. Но и с желанието за подкрепа - от   Спортната феде-
рация на глухите в България и Министерството на спорта и туризма и с безценното  сътрудни-
чество на  Съюза на глухите в България. Това се случва за първи път! И е прекрасно за бъдещето 
на младите хора в този спорт! 

И за всички нас, за които шахът е любов!
Йорданка Димитрова

СЛЕД КРАЯ НА ПЪРВЕНСТВОТО ПОТЪРСИХМЕ МНЕНИЕТО НА НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ И ЗАСЛУЖИЛИ УЧАСТНИЦИ

От стр. 4

Ето как обяви класирането  Николай Нинов, пред-
седател на СГБ: „Приветствия на всички вас за спорт-
сменско приключилото състезание при жените и при 
мъжете. Радвам се, че турнирът се проведе честно, ав-
торитетно и с добро спортсменство и поведение между 
всички вас като шахматисти. Това е гордост, че успеш-
но приключихме  държавните състезания при мъже и 
жени. В тази връзка, искам да обявя  и класирането:

При жените 
На трето място – Мина Карагьозова от Бургас.
На второ място – Албена Бурдиняшка от Варна.
И победителката при жените, на първо място – Гълъ-

бина Лозанова от София. 
При мъжете
На трето място – Александър Добрев от София.
На второ място – Георги Пенев от Горна Оряховица.
И победителят на тазгодишното състезание, на пър-

во място – Пламен Петков от Горна Оряховица.

Медалите на първенците бяха дадени  от  Николай 
Бозев, изпълнителен директор на Спортната федера-
ция на глухите в България.

И настъпи празник!
Истински празник на щастието, на дръзновението, 

на красотата на усмивките! Толкова усмивки и тол-
кова любов– едва ли друг път е побирала таза зала! 
Вижте снимките. 

Прекрасно бе! И така достойно!
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Кой е Урбих? Роден на 30 декем-
ври 1861 г. в Кройцбург, Германия, 
Фердинанд Урбих завършва основ-
ното си образование в родния град, 
след което продължава да учи в 
Айзенах. По време на учението си, 
по нещастно стечение на обстоятел-
ствата, остава куц за цял живот с ле-
вия крак. Именно това нещастие сла-
га отпечатък в характера и живота 
му и го кара да вземе решението да 
помага с всички сили на такива като 
него – деца и хора с увреждания. 
След дипломирането си Урбих за-
почва работа като учител-хоспитант 
в Института за глухонеми в Хамбург. 
След две години го напуска и до 1897 
г. е частен учител на глухонямо мом-
че в Хайделберг. Едновременно с 
това попълва своите познания в об-
ластта на езикознанието, анатоми-
ята, физиката, педагогиката, фило-
софията и психологията и взима ус-
пешно държавния изпит за редовен 
учител – специалист по обучение на 
глухонеми.

В Хайделберг Урбих се запознава с 
българските студенти Никола Петков 
от Видин и Никола Златин от София, 

от които научава, че в България няма 
училище за глухонеми деца. Перс-
пективата да работи свободно и без 
ограничения му се вижда чудесна и 
той решава да създаде свое собстве-
но училище за глухонеми в България. 
Започва да учи български език и на 
15 април 1898 г. се среща с големия 
народен поет Иван Вазов, тогава ми-
нистър на народното просвещение. 
Получава подкрепата и съгласието 
за откриването на училището и окон-
чателно се установява да живее в 
София. Намира подходяща сграда, 
в която започва да обучава глухоне-
ми деца на различни възрасти. През 
1906 г., по предложение на тогаваш-
ния министър на народното просве-
щение Иван Шишманов, Народното 
събрание гласува частното училище 
да се поеме от държавата и да ста-
не Държавен институт за глухонеми, 
като за негов директор е назначен 
Фердинанд Урбих. Благодарение на 
подкрепата на царица Елеонора, Ур-
бих поставя основите на фонд „Ца-
рица Елеонора”, с чиито средства е 
построена сградата на софийското 
училище за глухонеми. Предан на 
своето призвание – обучението на 
децата с увреден слух и говор, Урбих 

работи неуморно в продължение на 
18 години в института, като поставя 
основите на учебно-възпитателната 
работа с глухи деца, привлича млади 
и способни учители и ги подготвя те-
оретически и практически. Сред тях 
са Панайот Медникаров, Алексан-
дър Иванчев, Иван Шинков и Никола 
Касаков, които впоследствие стават 
едни от най-добрите сурдопедагози. 
Урбих замисля съставянето на учеб-
ници за глухонемите ученици и осъ-
ществява единствения в световната 
практика експеримент с въвежда-
нето на стенография в обучителния 
процес. Паралелно с дейността си 
като сурдопедагог, Урбих пръв пола-
га грижи за децата и възрастните с 
говорни аномалии и подготвя първи-
те български логопеди. През 1918 г. 
Фердинанд Урбих напуска България 
и се връща в гр. Фройденщат, Гер-
мания, където умира на 6 декември 
1945 г.

За да бъдат обхванати повече 
глухонеми деца от страната в обра-
зователния процес, през 1911 г. е 
открито второ училище във Варна, а 
през 1924 г. – трето в Пловдив. Всич-
ките училища са  интернати на пълна 
държавна издръжка и подчинени на 

Министерството на народната про-
света. В тогава неудобните и тесни 
сгради на тези училища учат от 70 до 
80 деца от 8 до 14-годишна възраст, 
които получават основно образова-
ние и практическа подготовка по ня-
какъв занаят. Директорите живеят в 
пансиона към училището и отговарят 
за здравето и живота на питомците 
си. Новоназначените учители, не-
зависимо от подготовката и стажа 
си, се обучават в практика и теория 
още четири години от директора на 
училището. През 50-те и 60-те годи-
ни на миналия век в страната са по-
строени четири държавни училищни 
сгради (открива се училище в Мъг-
лиж, а варненското се премества в 
Търговище), с всички удобства за 
глухите деца. В Закона за народната 
просвета има цяла глава, посветена 
на училищата за деца с увреждания 
и приложението й се отразило по-
ложително върху организацията на 
училищата за глухи и живота на уче-
ниците. Образованието за тях става 
задължително и напълно безплат-
но, а на завършилите пълния курс 
на обучение се признава основното 
образование и придобита професия.

Днес в СУУУС „Проф. д-р Дечо 

Денев” се обучават деца от цялата 
страна по общообразователни про-
грами, като се изучават и специални 
предмети – индивидуални и групови 
занятия за развитие на слуха и го-
вора, развитие на речта, реч и пре-
дметна дейност, фонетична ритмика 
и моторика, музикални стимулации. 

По повод 120-годишнината пър-
вото в страната училище за глухи 
деца, председателят на Съюза на 
глухите в България изпрати поздра-
вителен адрес, в който се казва: 
„Уважаема г-жо директор, уважа-
еми учители, служители и ученици! 
Поздравявам Ви най-сърдечно със 
120-годишния юбилей на специал-
ното училище за ученици с увреден 
слух и детска градина за глухи деца 
„Проф. д-р Дечо Денев”, като ви же-
лая здраве и вдъхновение, лични и 
професионални успехи! 

Пожелавам Ви да съхраните твор-
ческия си дух и ентусиазъм, да след-
вате добрите традиции, утвърдени 
в дълголетната история на Вашето 
училище и да откривате нови перс-
пективи за неговото успешно разви-
тие!”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Софийското училище чества 120-годишен юбилей

И тази година Керимовата къща 
в Кърджали стана гостоприемен до-
макин на поредната традиционна 
изложба, организирана от Друже-
ството на художниците и Арт галерия 
„ДАР”. Изложбата бе посветена на 
празника на града и на откриването 

присъстваха както много приятели 
на художниците и почитатели на из-
ящните изкуства, така и представите-
ли на общинското ръководство. 

На изложбата бяха представени 
нови творби на кърджалийските ху-
дожници, сред които е и Ваня Пет-
кова, известната на много ценители 
на изобразителното изкуство худож-
ничка с увреден слух. 

Пред представители на медиите 
по време на откриването Пенка Ата-
насова, художник и галерист в арт га-
лерия „ДАР” обясни идеята, родила 
това традиционно начинание: „В из-
ложбата имат участие както кърджа-
лийските художници от Дружеството 
на художниците, така и колеги, кои-
то сме поканили, но не са членове. 
Някои работят родопски сюжети или 
за града, но не е строго определе-

на темата. Надявам се да се получи 
хубава, богата изложба. Ние не сме 
много художници в града, но мисля, 
че поддържаме добро ниво на из-
ложбите. Ще бъде хубаво да я видят 
повече хора, защото ние, художни-
ците рисуваме това, което сме усети-
ли, красотата, която сме открили. А и 
може да провокираме мисленето на 
посетителите.” 

Творбите на Ваня Петкова се от-
крояват с непосредствеността си и 
богатите багри. Художничката успя-
ва да предаде емоциите и вълне-
нията си чрез картините и така да 
въздейства и на зрителите, докос-
вайки се до сърцата им. Представя-
нето й на изложбата бе поредният 
й успех.

Петра Ганчева
Снимки Фейсбук

В средата на октомври, в китния пловдивски 
квартал „Капана” едно момче показа за втори 
път своя самостоятелна изложба. Даниел Каса-
бов е едва 12-годишен, а си служи с боите и 
четката с професионален замах. Родителите на 
Даниел също са хора на изкуството. Двамата 
забелязват таланта му преди три години и виж-
дат в творбите му стил, постоянство и умения 
за пресъздаване на действителността. 

Даниел има увреждане на слуха и от малък 

е кохлеарно имплантиран. Това обаче не го 
спира да изразява емоциите си и да пресъзда-
ва околния свят с помощта на четката. Негови 
любими обекти, за момента, са природата, жи-
вотинският свят и портретите. Малкият творец 
използва различни техники в рисуването, като 
за тази своя втора изложба използва една от 
най-трудните – акварела.

Родителите на Дани са изключително горди 
от способностите на сина си. Като сериозни 

творци, те знаят колко е важно да не влияят 
на работата му: „Единственото, с което му по-
магаме е закупуването на материали” споделя 
щастливият баща Кънчо Касабов. А майка му, 
Динка Касабова, се радва на постоянството на 
Дани да рисува. 

Даниел е член на Асоциацията на родите-
лите на деца с увреден слух. Там той среща и 
творческия си учител – Жулиета Пейкова. Тя 
споделя впечатлението си от въздействието 

на творбите му: „Творбите на Дани разкриват 
богатото му творческо въображение и фин усет 
към цветове и форми. Изключително ни радва 
фактът, че сред децата на АРДУС в Пловдив има 
такива изявени таланти като него, който с из-
ложбата си създаде на всички ни едно истин-
ско вдъхновяващо преживяване! Пожелаваме 
му от сърце в бъдеще прогресивно да се разви-
ва, като продължи традицията в семейството!”

Надя Мирчева

Изложба на Даниел Касабов в Пловдив 

Ваня Петкова – с участие в нова изложба



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 77731 октомври 201831 октомври 201831 октомври 2018 СпортСпортСпортСпортСпортСпорт

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн: 
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ:
Петра ГАНЧЕВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria

Печатница: 
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Официален сайт на СГБ:  
www.bg.sgbbg.com

Александър ДОБРЕВ, 
администратор 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София, 
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78

e-mail: tishina@sgbbg.com

Електронен формат на в. „Тишина“: 
http://tishina.sgbbg.com

На 7-ми октомври се проведе на-
ционален шампионат по традицион-
но джудо в Лондон. Единствените 
допуснати участници с увреден слух 
бяха представителите на Спортна-
та федерация на глухите в България 
- Христо Станойчев (кат. 75 кг.) и 
Благой Поповчев (кат. над 100 кг.) с 
треньора си Калоян Колев. И двама-
та са с дългогодишен опит в джудото 
и са носители на множество титли и 
медали през годините. По време на 
шампионата в Лондон те се изкачиха 
до 3-о място, всеки в категорията си. 

Треньорът Калоян Колев вече пет 
години е неотлъчно до медалистите 
ни и не скрива радостта си от пред-
ставянето на Христо и Благой. Щаст-

лив е, че момчетата се завръщат без 
контузии. Колев споделя, че първен-
ството е било репетиция за очаква-
ното догодина Европейско първен-
ство. 

Христо Станойчев развълнувано 
споделя: „Много се радвам, че взе-
хме медали от първенството за чу-
ващи в Лондон. Горди сме с постиг-
натото!”    

Христо и Благой продължават с 
тренировките и очакват с нетърпе-
ние откриването на единствената 
зала по джудо за хора с увреден 
слух, чиято лента ще бъде прерязана 
в средата на ноември тази година.

Надя Мирчева
На 14 октомври в София се състоя 35-и поред софий-

ски маратон. Мащабно събитие, в което взеха участие 
над 4000 човека от цял свят. Надпреварата имаше и 
благотворителен характер. Стартът на състезанието бе 
даден с демонстрационна обиколка от спортисти от го-
леми величини, които тичаха редом с хората с различни 
възможности. Бегачите изминаха трикилометрово трасе, 
бутайки количките на партньорите си. По този начин бе 
демонстрирано, че освен за здраве, тичането обединява 
хората, независимо от способностите им.

Каузата бе инициирана от платформата „Jamba”, a 
отборът им  „Run2Gether” се състоеше от общо 30 души.  
Привлечен от идеята, в мащабната проява участва и ул-
трамаратонецът Красимир Георгиев в тандем с Петър 
Нефтелимов, за който бе изработена специална колич-
ка, с която да се придвижва по трасето.

Надя Мирчева

От стр. 1

ММС, спортните федерации и клубове бяха подготвили 
ефектни демонстрации по баскетбол, футбол, таекоундо, 
канадска борба, ролери, фехтовка, тенис, стрийт фитнес, 
кану каяк тренажори, спорт чрез виртуална реалност, цир-
кова акробатика, шоудаун на спортисти със зрителни ув-
реждания и двигателни затруднения, хип-хоп/техно/рок 
парти със слушалки, детски игри, лазерен спектакъл в не-
бето над НДК, изпълнения на младата певица Диа, балон 
с кош, викторини и още много изненади. Нощта на спорта 
се осъществи и в партньорство със Столична община, която 
бяха подготвили фасадно изкачване на НДК, бегово изкач-
ване и спортно ориентиране. На място присъстваха посла-
ниците на Европейската седмица на спорта в България – 

световната и европейска шампионка по бокс Станимира Пе-
трова, Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, 
които спечелиха сребърен медал в отборната надпревара 
на провелото се успешно в София световно първенство по 
художествена гимнастика. 

Официалният старт на събитието беше даден от замест-
ник-министъра на младежта и спорта доц. д-р Стоян Андо-
нов: „За мен е удоволствие да бъдем заедно на това първо по 
рода си събитие. Добре дошли на Нощта на спорта! Вярвам, 
че всички вие ще се забавлявате и ще успеете да откриете 
своя спорт, своята физическа активност. Защото е много ва-
жно да спортуваме, да се движим и да бъдем активни. Има 
множество възможности за това не само в спортните зали, 
но и в градска среда и дори на работното място. Ако спрете 
да използвате асансьор например, ще осигурите на тялото си 

така необходимото му движение и ще се почувствате по-све-
жи и активни”, каза Андонов и благодари на всички федера-
ции, клубове и партньори, които подкрепиха организацията 
на събитието. Голям интерес предизвикаха турнирите по 
стрийт фитнес, организирани от клуб „Стрийт Уъркаут Бъл-
гария” с председател четирикратния олимпийски медалист 
Йордан Йовчев. В събитието се включиха ученици от държав-
ното спортно училище „Ген. Владимир Стойчев – гр. София 
и Сдружение „Вярвам в теб”, благодарение на което децата, 
спечелили сребърен и бронзов медал от Европейското пър-
венство по лека атлетика за глухи през месец юни в София, 
участваха в грандиозната проява, заедно с хиляди софиянци 
и гости на столицата.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки Фейсбук

На 21 октомври в 9.30 ч. на игрището на комплекса 
„Простор” в Добрич започна традиционният турнир по 
футбол за глухи от Североизточна България. Турнирът 
се организира и осъществи по инициатива на ръковод-
ството на териториалната организация на глухите в гра-
да, с участието футболните отбори от Добрич, Варна, 
Шумен и Търговище. Подготовката за провеждането 
му започна отрано и никак не беше лесна. Да споделят 
празника в Добрич бяха дошли и гости от Русе, Разград, 
Дулово и Пловдив, които бяха разбрали за турнира и ис-
каха да присъстват. 

Тази година турнирът бе спонсориран с лични сред-
ства от депутатите Даниела Димитрова и Пламен Ма-
нушев (ГЕРБ). Но тъй като Димитрова имаше семеен 
ангажимент, спортистите и зрителите на игрището бяха 
поздравени от Живко Желязков, член на общинското ръ-
ководство на ГЕРБ, който приветства домакини и гости, и 
пожела успех на футболистите, като напомни, че най-ва-
жното е да са щастливи от играта и отправи пожелание-
то в следващите си издания турнирът да се разраства. А 

Зорница Михайлова, общински съветник и секретар на 
общинското ръководство на ГЕРБ, връчи красиви купи 
на победителите. На първо място се класира тимът на 
Шумен, втори станаха футболистите от Варна, трети се 
класираха състезателите от Търговище, а домакините от 
града останаха четвърти. 

Празникът продължи със състезания по шах и дартс, 
които се проведоха в клуба на ТО на глухите. След оспорва-
ни двубои, най-добър при шахматистите бе Александър 
Ковачев от Мездра, следван от Тихомир Тодоров от Ва-
рна, Тодор Костов от Добрич и Лозен Георгиев от Шумен. 
Най-точен при дартс се оказа Искрен Симеонов от 
Шумен, втори стана Радослав Недев от Търговище; на 
трето място се нареди Татяна Михайлова от Добрич, 
а четвърта стана Габриела Игнатова от Търговище.
Победителите получиха грамоти, връчени им от Зорни-
ца Михайлова. 

Петя Митева, 
председател на ТО на глухите
Снимки Станислава Георгиева

Глухи деца-спортисти участваха в Европейската седмица на спорта

Наши момчета - 
с бронзови медали

Спортна неделя в Добрич

35-и софийски маратон с участието на хора  с различни възможности
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Отговор от бр. 17

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. Град във Франция. 3. Музикална нота. 5. Куплунг. 9. Вид яс-
тие.11. Музикална нота. 12. Столицата на Мали. 14. Единица за електрическо 
съпротивление. 15. Абревиатура на Европейски съюз. 16. Българска музи-
кална група. 18. Кражба. 21. Граматическо понятие. 22. Музикална нота. 24. 
Град в югозападната част на Швеция. 25. Река в Русия. 26. Размекната почва. 
28. Град в Чехия. 30. Мярка за земна площ. 31. Равнина без гора. 34. Част от 
окото. 36. Героиня от филма „На живот и смърт”. 37. Католически свещеник.
Отвесно: 1. Пощенска пратка. 2. Прозвище на Скобелев. 3. Алкохолна на-
питка. 4. Иглолистно дърво. 6. Преизподня. 7. Героиня от романа на Виктор 
Юго „Клетниците”. 9. Част от тялото. 10. Вид сладкиш. 12. Малкото име на 
американски артист. 13. Метална част от каруца. 17. Френски писател (1818 
-1883 г.) 19. Вид игра на карти. 20. Кумири. 21. Обещание. 23. Византийски 
военачалник. 25. Вик на болка. 26. Хладно оръжие. 29. Лента от тънък плат 
за превръзка на рани. 31. Число. 32. Град в Сицилия. 34. Музикална нота. 35. 
Първите две букви от азбуката.

Съставила: Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

„…Не е известно под небето
кога и кой измислил е кафето,
но днес е немислимо битието
без аромата на кафето…
Кафе се пие на любовна среща,
кафе се пие на раздяла;
кафе – през лятото горещо,
кафе – когато сняг е наваляло…”

Повечето от нас дори не мо-
гат да си представят да започ-
нат деня си без него. Опиянява-
щият му аромат е способен да 
събуди сетивата ни максимал-
но, а вкусът му да ни накара да 
преглътнем горчивия факт, че 
уикендът е изчезнал безслед-
но, пак е понеделник и отново 
сме на работа… Но има някои 
факти за кафето, които са 
доста интересни и ги споделя-
ме с вас.

Защо ни боли глава, ако не из-
пием сутрешното си кафе?

Много хора се оплакват от 
главоболие, ако сутрин пропус-
нат кафето. От Science Alert обяс-
няват защо се получава така: 
защото кофеинът е стимулант. 
Навлиза силно и бързо в мозъ-
ка ни и блокира рецепторите за 
аденозина, които са отговорни 
за притъпяването на мозъчната 
активност. След като стопира-
ме притъпяването на мозъка си, 
изпитваме еуфория, подобрено 
фокусиране и общо витализира-
не. Тези състояния могат да по-
добрят продуктивността ни при 
различни задачи, като например 
шофирането или оставането в 
будно състояние дълго време.

Отрицателната страна на пое-
мането на кофеин е състоянието 
при неговата липса. Поради оч-
акваната повишена активност на 
мозъка след сутрешната чашка, 
спадовете в концентрацията и 
жизнеността изглеждат по-дъл-
боки и по-дълги. 

Другият проблем е пристрас-
теността. Кофеинът е като нар-
котик - пристрастява. Затова 
липсата му може да доведе до 
цял спектър от главоболия – от 
няколкоминутно стягане на гла-
вата до дълготрайни мигренозни 
състояния.

Не пийте кафето си веднага 
след събуждане!

Кое е първото нещо, което пра-
вите, щом се събудите? Ако е да 
посегнете към кафе-машината, 
имаме новина за вас – ще трябва 
да промените навиците си.

Оказва се, че пиенето на 
кафе веднага след ставане е 
леко безсмислено. Ранното съ-
буждане е стресиращо за орга-
низма, тъй като е придружено 
от освобождаване на кортизол 
(стероиден хормон, известен 
още като „хормон на стреса”). 
Ако веднага пийнете кафе, 
ефектът на кофеина няма да е 
особено силен заради високи-
те нива на кортизол в кръвта, 
пише BrightSide. Колкото пове-
че време минава, толкова пове-
че кофеин ще „изисква” тялото 
ви, за да се събуди.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Ах, кафето…

Осемнадесетият поред конкурс за красота 
„МИС И МИСТЪР ГЛУХИ СВЯТ&ЕВРОПА и АЗИЯ” се 
проведе от 24 септември до 2 октомври т. г. в Пра-
га, в Чехия. В конкурса участваха 20 момичета и 19 
мъже от цял свят. 

В екипа на организаторите като мениджър бе 
включена и българката Катрин Хаджицинова от 
Пловдив. 

Заключителната вечер на тазгодишното издание 
на конкурса се проведе на 29 септември от 19,30 ч. 
в зала „Маяковска” на националната къща Винохра-
ди.

Следващата година домакин на конкурса ще 
бъде Южна Африка.

Победителите в конкурса за красота са:
Втора вицемис е Людмила Крауцова от Беларус.
Първа вицемис е Сонг Джутатип Шритам Ват 

Ватчар от Тайланд.
Мис Свят е Азия Уханани от Израел.
Андреа Мария Щингачи от Румъния е мис Ев-

ропа, а избраната тази година за „Мис Глуха Ин-
дия” Ништха Дудежа е мис Азия.

Ян Емер  от Чехия е избран за мистър Свят. 
Йосип Смокина, Хърватия е мистър Европа.
Мани Гулати от Индия е мистър Азия.

Превод: Петра Ганчева 

Очаквайте в следващ брой на вестника комен-
тар за събитието от Катрин Хаджицинова.

В Прага завърши световният 
конкурс за красота 

На снимките са представителите на Съюза 
на глухите в България Йорданка Бъгова и Све-
тослав Христов, участвали съответно с поре-
ден номер 11 и 12 при старта на конкурса.


