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ИЗБОРИ В СГБ

ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ В РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Несъмнено, през изминалия месец това бе
най-вълнуващата тема за всеки един от нас.
Къде въодушевено, къде по-скромно, изборите
бяха коментирани всеобщо!
Всеки от пълномощниците в изборните събрания на РО имаше право на глас. Имаше право на честен глас – по съвест да избира хората,
които иска или смята за най-достойни да работят по места през следващите четири години
за доброто и за просперитета на Съюза на глухите в България.
И точно това се случи!
Избраните – бяха избрани! Достойнството им
ще търсим още отсега. Но трябва да го намираме през следващите години – във всеки град, във
всеки район, във всяка наша организация!

Уважаеми читатели на вестник „Тишина”,
днес - тук, сега, и само в този брой - ще научите
за първи път всички резултати от изборната
кампания за ръководни органи в районните организации на Съюза на глухите в България, която се
проведе през месец ноември 2018 година.
Представяме в този брой на вестник „Тишина” информация за работата и за изборните
резултати във всяка една районна организация
на СГБ. Поименно са показани и избраните за отговорна работа членове на СГБ.
Събранията в районните организации показваме във вестника по хронологията на датите
за провеждането им. Така е справедливо. Защото важността на изборите е еднаква и равна за
всяка организация, чиито ръководни представители ще работят за Съюза на глухите в България през следващите четири години.
Вижте всичко на стр. 3, 4 и 5

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

В помощ на глухите –
ПРОГРАМА ПРЕВРЪЩА УСТЕН
ГОВОР В ТЕКСТ

Програмата се казва SpeechTexter® и е напълно безплатна професионална многоезична програма, която преобразува реч в писмен текст. Изискванията й са телефонът, лаптопът и компютърът да
имат интернет връзка; а също и да поддържат браузъра Chrome
(само за настолни компютри) и Android OS.
А какво е необходимо да се направи, за да си я инсталирате?
Четете на стр. 2
в публикацията на Петра Ганчева

УВОЛНЕН - ЗАЩОТО Е
ПРОФЕСИОНАЛИСТ И СИ ОБИЧА
РАБОТАТА

Но е глух. Възможно ли е?
„Е да, аз съм глухонямо
момче, отдало сърцето си на
Ботаническата градина в Балчик, а вече съм безработно
глухонямо момче!“ - пише
Галин Радков, който работеше в Ботаническата градина в
Балчик от близо 22 години наред. - „А аз обичам всяко едно
цвете от Ботаническа градина-Балчик, сектор „Кактуси и сукуленти”, защото във всяко едно
живее част от моята душа. Заслужих ли това отношение?”
Четете на стр. 6 за невероятната съдба на един глух
човек, който много обича живота и работата си. Но как
всичко това може ей така да му бъде отнето?
Защото е глух – така ли?

През 2019 г. - 60 млн. лв. за субсидирана
заетост на хора с увреждания
Наскоро Зорница Русинова,
заместник министър на труда и
социалната политика, съобщи в
профила си във фейсбук, че по
оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през
2019 г. за субсидирана заетост
на хората с увреждания са заделени 60 млн. лв.
По данни на Агенцията по
заетостта, в бюрата по труда в
страната са регистрирани близо
13 хиляди души с увреждания,
като 300 от тях вече са подписали трудов договор по оперативната програма. Очаква се поне
още 1000 да започнат работа до
края на годината. Според заявките, които имат, се очаква да има
близо 20 000 работни места с повече административни дейности.
Със средствата от оперативната
програма се осигуряват заплатите на наетите лица с увреждания
за срок 24 месеца. Работодателите, които задържат наетите хора
с увреждания за още 6 месеца,
получават допълнителен бонус
от още 6 заплати.
През 2019 г. ще стартират и 8
нови схеми по тази оперативна
програма, за които са предвидени 60 млн. лв. Освен за заетост,
парите са и за деинституционализацията на възрастни хора от
домовете за възрастни. Както

е известно, следващата година
започва закриването на домовете за възрастни с психични разстройства и деменция и на домовете за деца. Специална схема ще подкрепи завършващите

образование младежи. „Успехът
на оперативната програма е голям. От началото на прилагането
й досега над 200 хиляди души са
ползвали различните инициативи в сферата на обучение, търсене на работа, социално интегриране, а над 20 хиляди са децата,
получили подкрепа”, заявява
Русинова. По думите й освен развитието на пазара на труда, другото най-значимо постижение е,
че с програмата се променят и
реформират стари институции
в нови и модерни услуги, които
осигуряват пълноценен начин на
живот на пребиваващите в тях
хора.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

Абонирайте се
за вашия вестник

ТИШИНА

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
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Обратна връзка

30 ноември 2018

Една история с щастлив край, но…

Преди години един от най-популярните забавни филми беше „Опасен
чар” с Тодор Колев в главната роля.
Филмът разказваше за ловък мошеник, който се препитава чрез най-различни измами. Обикаляйки из цялата
страна, той омайвал доверчиви жени
с предложения за брак и в изобретателността си стигнал дотам, че когато
милицията започва да го издирва, се
обявил за… умрял.
Преди десетина дни медиите гръмнаха с история, която почти съвпада
със сюжета на онзи стар филм „Опасен чар”, но вече с глуха бургазлийка.
25-годишната млада дама се запознала в социалната мрежа фейсбук с
30-годишния Ерхан Арамисов. Общували чрез камерите в чата и впоследствие се решила на първа среща. Как
на тази среща Ерхан е успял да подлъже момичето, само той си знае, но
факт – тя се съгласила да изтегли спестените 15 000 лева, и заедно с други
15 000, останали й от родителите, да
замине с него за Турция, където уж
били родителите му и където с пари-

те щели да си купят нов дом. Не след
дълго Ерхан пристига в Бургас с кола, в
която били и двете му деца, и заедно
с тях потеглили за Турция. По пътя за
границата спрели в созополското село
Крушевец да заредят с бензин. Ерхан
помолил момичето да му купи цигари.
И щом тя се отдалечила от колата, той
рязко потеглил и я изоставил.

Пред камерите на NOVA ТВ жената,
която станала свидетел на случилото
се, разказва, че „когато момичето излезе от колата, нея вече я нямаше. И
тя изпадна в истерия. Дадохме й лист,
за да ни напише какво се е случило.
Той я е излъгал, че се е развел и иска
да живее с нея. После се свързахме
с нейна приятелка, която сподели, че

В помощ на глухите – програма
превръща устен говор в текст

Сайтът на програмата с упътванията
От стр. 1
Неотдавна получих имейл в електронната ми поща от
далечна Шотландия. Пишеше ми млад българин – Ивайло Тодоров, чийто баща живее в България и има проблеми със слуха. Ивайло питаше случайно в страната „дали
има устройство или програма, които да се инсталира на
таблет и в реално време може да изписва говора на човека с който разговаряш.” Отговорих, че все още няма
такова удобство, което извънредно много би помогнало
на хора с увреден слух, имащи проблеми с комуникацията. И само след ден Ивайло ми писа отново – провел
свое проучване и намерил безплатна програма, която
възпроивежда казаното на глас в писмен текст! Беше
приложил и линк на въпросната програма към имейла,
като поясняваше, че има опция и за български език!
Естествено, че веднага реших да я изпробвам и
след като отидох в сайта на програмата – тя се казва SpeechTexter®, прочетох внимателно всичко и едва
след това си я инсталирах на смартфона. Качването й
отне секунди и след като натиснах иконата с микрофона, заговорих, а казаното от мен излизаше на екрана
без никаква грешка!
И след като благодарих на Ивайло за чудесната
програма, впоследствие си писахме още няколко
пъти. Той обеща да ми се обади по-нататък, защото
иска да намери друга подобна програма – такава, която да ме информира чрез телефона за различни звуци
(шумове) в стаята/къщата. Програмата индентифицира звука и ми казва какъв е, например плач на дете,
звънец на вратата и т. н. Покрай проблемите на баща
му, свързани със загубата на слуха, разбрал, че една
такава програма би била изключително полезна…
И докато пристигне новото съобщение от Ивайло,
нека разкажа по-подробно за SpeechTexter и нейното
използване. Както писах и по-горе, тя е напълно безплатна професионална многоезична програма, която
преобразува реч в писмен текст. Изискванията й са
телефонът, лаптопът и компютърът да имат интернет
връзка; а също и да поддържат браузъра Chrome (само
за настолни компютри) и Android OS. Други браузъри
(включително Chrome за мобилни устройства) все още
не са внедрили разпознаването на говорна реч.
А какво е необходимо да се направи, за да си я
инсталирате? Има две възможности – като отидете на линка, към сайта на програмата: https://www.

този мъж й е бил съмнителен, но тя не
й повярвала. Обадихме се веднага в
полицията…”
За щастие, от полицията успяват да
заловят измамника, който върнал парите и телефоните, останали в колата.
В момента Ерхан е задържан за постоянно и му предстои дело за измама.
Предвиденото наказание за подобно
деяние е до 8 години затвор.
Разказвам тази история, за да предупредя всички момичета и жени,
които се изкушават от подобни запознанства в интернет: мрежата е пълна
с какви ли не измамници и нека добре
да премислят (а защо не и да направят една проверка на този, с когото са
се запознали), преди да предприемат
някаква по-решителна стъпка към
промяна в живота си.
И, между другото, в сайта на СГБ, в
раздела „Видеоцентър”, в колекцията
с български филми със субтитри филмът „Опасен чар” може да се гледа
онлайн и да послужи като поука на лековерните ни момичета.
Петра Ганчева

В НАШИТЕ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

Юбиляри

Честито на всички юбиляри и
активисти на РО на глухите в
Хасково през 2018 г.!

На 18 ноември, въпреки мрачното и студено време, членовете на
градската организация
в Хасково се събрахме в
клуба на РО, за да честитим юбилейните годишнини на 10 наши активисти.
Благодарим им от
сърце, че ни поканиха да
споделим с тях този чудесен празник!
Пожелаваме им повече усмивки; повече време за самите тях; лично,
семейно щастие и житейско дълголетие!
Ръководството на РО-Хасково
поздравява всички свои членове
от ТО, които през тази година имат

юбилей, като им пожелава да са
живи, здрави и благословени!
Дора Христозова,
координатор РО-Хасково

Сред инициативите на РО Плевен
Така изглежда дисплеят на телефона
ми с изписания изговорен от мен текст и
с възможността да бъде редактиран чрез
клавиатурата
speechtexter.com/ и най-долу, където пише „За нас”,
кликвате върху ANDROID APP и тя се инсталира веднага на телефона. Вторият начин за инсталация е чрез
Google Play, като изпишете в полето на търсене името
на програмата и пак така веднага ще ви се инсталира
на телефона.
В самия сайт има две отделни упътвания какво и
как да направите, за да ползвате програмата.
Освен, че е изключително лесна и удобна за ползване, програмата в реално време (т. е. веднага, в
момента на говоренето) възпроизвежда казаното в
писмен вид и именно тук е нейната огромна полза –
софтуерът „от глас към текст” е изключително ценен
за хора, които имат затруднения при комуникирането
поради увредения си слух, а също и при такива, които не могат да използват ръцете си поради травма,
хора с дислексия и др. Потребителският речник на
SpeechTexter позволява добавянето на кратки команди за вмъкване на често използвани данни (препинателни знаци, телефонни номера, адреси и т. н.).
И не на последно място – програмата е чудесно
средство за изучаване на правилното произношение
на думи на чужд език, в допълнение към подпомагането на човек да усъвършенства говорните си умения.
Петра Ганчева

ВЪЗРАСТНИ ДАМИ
УЧАТ МЛАДИТЕ ДА ПЛЕТАТ

Наистина с голям интерес започна
всичко в един прекрасен четвъртък
през миналия месец, когато в клуба
на РО обикновено са традиционните
събирания на членовете ни. Със закачки и много смях премина тази нетрадиционна среща. В единия край
на залата мъжете сладко си бъбреха,
а жените бяха наистина въодушевени от ново занимание.
Възраждането на един стар български обичай - плетене на две игли,
допринесе много за голямо разнообразие в живота на РО Плевен.
В този ден по женски се обсъждаха „плетки”. А всяка показваше какво може да плете, и с какво

може да научи другите на умения.
Накрая решиха да изплетат терлици. Стана. Прекрасни и пъстри
терлици занесоха у дома си за деца
и внуци. А по време на плетенето
се почерпиха като на седянка със
сладко и солено, и забравиха за
битовите проблеми. И някак животът стана по-приятен, а залата
по-ведра.
И си мисля колко малко му трябва на човек, за да разнообрази
живота си. Накрая всяка с гордост
показа какво е изплела.
Красота беше!
Димитрина Каракирова
координатор на РО- плевен

30 ноември 2018

Съюзен живот
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ИЗБОРИ В СГБ

ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ В РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
От стр. 1

Нека пожелаем успех в единството на всички, които
бяха избрани по достойнство на събранията в районните
организации на Съюза на глухите в България.
Колко надежди има сега!...
Ето всичко за хронологията по избора на най-достойните,
Колко отговорности ни очакват! Колко сговор и
единство ще са ни нужни в бъдеще! За нови инициативи, които ще работят по места в цялата наша България.
Бележка на редакцията: Драги читатели, до редакционното приключване на броя в
за нови решения, а защо не и за противопоставяне на този
ден - 30 ноември 2018 година, не бе завършило изборното събрание в РО- Бургас. За
съществуващите несправедливости за глухите хора сега! резултатите там ще ви информираме на сайта на СГБ и в следващия брой на вестника.

В РО-Хасково
В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ до 21 октомври се проведоха общите изборни
събрания в Момчилград, Кърджали, Харманли, Димитровград и в ТО-градска в Хасково, които са към районната организация на глухите в Хасково.
С изключение на ТО-Харманли, където председателят ГЕОРГИ ЛАЧЕВ беше преизбран, в останалите ТО бяха избрани нови председатели и ръководства. В Момчилград за председател бе избран СТОЙЧО КАРАДЖОВ; в Кърджали – МАРИЯНА ЩИНАРОВА; в Димитровград – ЗОРНИЦА ТЕНЕВА и в ТО-градска (Хасково) – КИРИЛКА
СТОЙКОВА.
На всички събрания присъстваха както председателят на районната организация,
така и координаторът. Събранията преминаха при добра организация и с активното
участие на членовете.
На новите ръководства пожелахме здраве и по-активно включване в работата с членовете.
ОБЩОТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
НА РО НА ГЛУХИТЕ В ХАСКОВО

от председателя на РО-Пловдив
Красимир Альов.
Събранието премина според
следния дневен ред:
1. Избор на председател на
РО-Пловдив – за председател на
РО-Пловдив бе избрана ТИЛКА
КАЙРЯКОВА.
2. Избор на районен съвет: за
членове на районния съвет бяха
избрани КРАСИМИР АЛЬОВ, ДИМИТРИЯ МУДЕВА, ХРИСТИНА ГЪРКОВА, АНТОАНЕТА КЮЛХАНСКА,

КОСТАДИНКА УЗУНОВА И ЖУЛИЕТА ПЕЙКОВА.
3. Избор на председател на районната контролна комисия и членове на РКК – за
председател на РКК бе избран РУМЕН ВЕЛКОВ, а за членове РУМЯНА АДАМОВА И ФАНКА ВЛАДИМИРОВА.
На Общото изборно събрание на пълномощниците на СГБ пловдивската районна
организация на глухите ще бъде представлявана от КРАСИМИР АЛЬOВ, ТИЛКА КАЙРЯКОВА, НЕДЯЛКА САРКИЗОВА И ДИМИТРИЯ МУДЕВА.
Недялка Саркизова

В РО-Шумен

се състоя на 4 ноември в клуба на РО. Гости на събранието бяха Красимир Альов, член
на УС на СГБ и председател на РО-Пловдив, и Антония Хубенова, председател на Централната контролна ревизионна комисия.
Събранието беше открито от председателя на РО-Хасково Митко Иванов, който поздрави всички присъстващи с „Добре дошли!” и пожела ползотворна работа на събранието.
След избирането на съответните комисии, председателят на мандатната комисия
обяви, че в залата присъстват 16 души от общо избраните 21 пълномощници и събранието има кворум и може да се проведе. За председател на събранието единодушно
бе избран Митко Иванов, който предложи дневния ред, който беше приет от присъстващите пълномощници.
След това се пристъпи към избор на новото ръководство на РО.
Кандидатурата за председател на РО беше само една - на МИТКО ИВАНОВ и той бе
избран с пълно мнозинство.
Избрани бяха и членовете на районния съвет: МАРИЯ ЛАЧЕВА, ТОНКА КОЛЕВА,
СТЕФКА ЛЕНЧЕВА И ЕВТИМ ДИМИТРОВ.
За председател на районната контролна комисия бе избрана ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА, а
за членове на РКК – АЛБЕНА ДИМОВА И ИВАН РУСЕВ.
Накрая събранието избра и своите двама пълномощници, които ще представят организацията на общото събрание на пълномощниците на СГБ в София – МИТКО ИВАНОВ И МАРИЯ ЛАЧЕВА.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.
Дора Христозова, координатор РО-Хасково

В РО-Пловдив
На 17.11.18 г. в залата на районната организация на глухите
в Пловдив се проведе общото изборно събрание на пълномощниците на РО.
Гости на събранието бяха Николай Нинов, председател на
Съюза на глухите в България и
Величка Драганова, председател
на Асоциацията на сляпо-глухите
в България.
В залата присъстваха 25 от
общо 27 пълномощници и събранието бе законно. То бе открито

Общото изборно събрание на районната организация на глухите в Шумен се проведе на 17.11.2018 г.
Събранието премина при определения предварително дневен ред. При изборите
бяха избрани новите ръководни органи на районната организация.
За председател на РО бе избран АВГУСТ СЕРГЕЕВ, а за членове на районния съвет
бяха избрани АДЕЛА РАДЕВА, МИРЯМ СЕБАЙДИНОВА, СТЕФАН САНДЕВ И МАРИЯ НИКОЛОВА.
За председател на районната контролна комисия бе избран ДЕНЧО НЕДЕЛЧЕВ, а за
членове МИЙРЕМ ШЮКРИ И СТОЙЧО ГРИГОРОВ.
За пълномощници на РО-Шумен на общото изборна събрание на СГБ бяха избрани
АВГУСТ СЕРГЕЕВ И МАРИЯ НИКОЛОВА.
Мая Саватеева

В РО-Дупница
Общото изборно събрание на
районната организация на глухите в Дупница се проведе на 17
ноември в клуба на РО в града.
Присъстваха 19 от общо 20 пълномощници, като отсъстваше един
от тях по уважителни причини.
Гости на събранието бяха Илиян
Радев, член на УС на СГБ и координатор на РО на глухите в София
и Веселина Стоянова, заместник
председател на ЦКК към СГБ.
След обявяването на дневния
ред на събранието бяха избрани водещ на събранието и членове на комисиите по пълномощията, предложенията и изборите.
След като бяха предложени имена за председател на РО, с тайно гласуване за председател на РО -Дупница бе избран ПЕТЪР ТРИЧКОВ. А новоизбраният председател
предложи имената на членовете на районния съвет, които също бяха избрани с тайно
гласуване: ГОРИЦА МИЛЧЕВА, МАРИЯ ГЪЛАБОВА, ИВЕТА ГЕОРГИЕВА И КИРИЛ СТАНЧЕВ.
За председател на Районната контролна комисия бе
избрана ЛИЛИЯ ГРАШЕВА и
за членове на РКК- МИНИКАМАЛ СТОЯНОВА И НЕЛИ НИКИФОРОВА.
След проведеното тайно
гласуване за пълномощници в
общото изборно събрание на
СГБ бяха избрани ПЕТЪР ТРИЧКОВ И БОРИСЛАВ ДЕНКОВ.
Поради изчерпване на
дневния ред събранието бе
закрито.
Петра Ганчева
Продължава на стр. 4-5
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В РО-ЯМБОЛ
Общото изборно събрание ТО- градска /Ямбол/ се проведе на 20 октомври в клуба
на РО на глухите в Ямбол, а изборното събрание в териториалната организация на
глухите в Сливен се състоя седмица по-късно в техния клуб.
Пълномощниците бяха приветствани с „Добре дошли!” от председателите, след
което бяха избрани с явно гласуване комисиите по пълномощията, предложенията и
изборите. След предложенията за ръководства, за председател на ТО- градска /Ямбол/ с явно гласуване бе избран отново КАРАМФИЛ АНГЕЛОВ, а за председател на ТО в
Сливен с явно гласуване бе избрана АНГЕЛИНА АСЕНОВА. За членове на РС на ТО- градска /Ямбол/ с явно гласуване бяха ИЗБРАНИ ДИМИТЪР СТАЙКОВ, СЛАВКА СЛАВОВА,
КОЙНА АНТОНОВА И ЗЛАТКА МИНЧЕВА; а за членове на РС на ТО-Сливен бяха избрани
с явно гласуване ВЕНЦИСЛАВ ЧОЛАКОВ И ИСМЕГЮЛ МУСТАФОВА.
След провеждане на избор за пълномощници за Общото изборно събрание на РО на
глухите в Ямбол поради изчерпване на дневния ред събранията бяха закрити.
ОБЩОТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РО НА ГЛУХИТЕ В ЯМБОЛ се състоя на 17 ноември. Гости на събранието бяха Владимир Владимиров, член на УС на СГБ и председател на РО на глухите в Русе; Антония Хубенова, председател на ЦКК и Тонка
Цанева, организационен секретар на ТО в Сливен.

С изключение на един, който отсъстваше по уважителни причини, в работата на
събранието участваха всички 20 пълномощници и събранието имаше необходимия
кворум. На участниците в събранието предварително бяха раздадени регламентът и
дневният ред. Радка Радева, председател на РО, представи гостите и предложи за гласуване протоколчик на събранието, а също и членове на комисиите по пълномощията,
решенията и изборите, които бяха приети с явно гласуване с пълно мнозинство. След
това думата бе дадена на председателя на комисията по избора, която предложи кандидатурите за председател на РО и разясни начина на гласуване.
След тайно гласуване за председател на РО бе избран СТОЯН ПАТРАШКОВ; за председател на РКК с явно гласуване бе избрана ИВАНКА АТАНАСОВА. След оспорвани дебати и гласуване численият състав на районния съвет бе утвърден отново на седем души
и в него влязоха с явно гласуване като членове РАДКА РАДЕВА, КАРАМФИЛ АНГЕЛОВ,
СЛАВКА СЛАВОВА, ТОДОР ПЕТРОВ, КОЙНА АНТОНОВА И СТЕФКА ИЛИЕВА. За членове на
РКК бяха предложени и избрани с явно гласуване ЦОНКА МИТЕВА И ЗЛАТКА МИНЧЕВА.
След тайно гласуване за пълномощници в общото изборно събрание на СГБ бяха
избрани СТОЯН ПАТРАШКОВ И РАДКА РАДЕВА.
След приключването на изборите председателят на събранието даде думата на гостите и новоизбрания председател. Поради изчерпване на дневния ред събранието бе
закрито.
Живка Димова,
координатор на РО-Ямбол

В РО-Горна
Оряховица
На 21 ноември в клуба на РО
на глухите в Горна Оряховица
се проведе общото изборно
събрание на пълномощниците.
На събранието присъстваха 15
от избраните 18 пълномощници. Трима от тях отсъстваха по
уважителни причини.
На събранието присъства
като пълномощник г-н Николай
Нинов, председател на Съюза
на глухите в България, а гост бе
г-жа Мая Георгиева, член на
Управителния съвет на СГБ и
главен счетоводител на СГБ.
Събранието премина спокойно. По дневния ред пълномощниците гласуваха първо
за избор на председател на районната организация. С пълно болшинство присъстващите единодушно преизбраха за председател на РО ЦЕНКА КАЛЧЕВА.

За членове на районния съвет пак единодушно бяха избрани: ПЛАМЕН НИКОЛОВ,
БРАНИМИРА БАЛТАДЖИЕВА, СТОЙКА САПУНДЖИЕВА И МИТКО АНГЕЛОВ.
За председател на районната контролна комисия бе избрана МИЛКА МАРИНОВА, а
за членове на РКК – ВЕНЕЛИН ВЪРБАНОВ И АСЕН ГЪЛЪБОВ.
За пълномощници на Общото събрание на СГБ бяха избрани ЦЕНКА КАЛЧЕВА И
НИКОЛАЙ НИНОВ.
След деловата част присъстващите останаха в клуба да разискват предстоящите задачи с много желание и интерес, и с много планове в бъдеще.
Мариана Станчева, координатор РО-Горна Оряховица

В РО- София
На 21 ноември се
проведе общото изборно събрание на
софийската районна
организация на глухите за избор на нов
председател, районен съвет и районна
контролна комисия.
На събранието
присъстваха като гости Петър Тричков,
член на Управителния съвет на СГБ и
Сийка Кинова, организационен секретар
на териториалната
организация на глухите в Пирдоп.
Водещ на събранието бе Илиян Радев, координатор на
РО-София. Той започна с кратко изявление за правилата
за работа по избора
на нов председател
на РО и на районен
съвет, след което се
пристъпи към избор
за нов председател
на районната организация.
Предложени бяха двама кандидати – Дамян Калчев и Александър Добрев, от които ДАМЯН КАЛЧЕВ бе избран с пълно
мнозинство.
За членове на районния съвет след спорно обсъждане се
реши техният брой да бъде от седем души, като пет да са от
София и по един от ТО-Перник и ТО-Пирдоп. След гласуване за
членове на новия районен съвет бяха избрани ЗОЯ ГЮРОВА, ПАНТЕЛЕЙ ХРИСТОВ, ЕЛЕНА БАЛЕВА, ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ (от ТО в Перник) И ГЕОРГИ СТЕФАНОВ от ТО в Пирдоп.
За председател на районната контролна комисия бе избрана ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА, а за член – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ.
За пълномощници от РО-София в общото събрание на СГБ бяха избрани ДАМЯН
КАЛЧЕВ, ИЛИЯН РАДЕВ И ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА.
Събранието приключи с пожелание към новите ръководни органи на РО в София за
по-плодотворна работа през следващите четири години.
На добър час!
Зоя Гюрова

В РО-Варна
Общото изборно събрание за ръководните органи на варненската районна организация на глухите се проведе на 23 ноември. От 25 избрани пълномощници присъстваха
24, което даде легитимност на събранието и работата му започна в насрочения час.
Гости на общото събрание бяха Владимир Владимиров, член на Управителния съвет на
СГБ и Антония Хубенова, председател на централната контролна комисия на СГБ.
Събранието премина делово, като делегатите изразиха своето мнение и избраха
ръководните органи на районната организация във Варна.
За председател на районния съвет с 24 гласа „за” бе избран ДИЯН ДЕМИРОВ.
В състава на районния съвет с единодушие бяха избрани БОГОМИЛ ЦОНЕВ,
ВИКТОРИЯ СКЕЧЕЛИЕВА, ИВЕЛИНА ИВАНОВА, КАЛОЯН АТАНАСОВ, МИГЛЕНА ПОПОВА
И РАДКА СТОЙКОВА.
За председател на районната контролна комисия бe избрана НЕДЯЛКА
ПАНАЙОТОВА, а за членове на РКК ТОДОРКА ПЕНЧЕВА И ТИХОМИР ТОДОРОВ.
Пълномощници от РО-Варна на общото изборно събрание на СГБ ще бъдат ДИЯН
ДЕМИРОВ И МИГЛЕНА ПОПОВА.
Събранието приключи с пожелание на председателя на РО Диян Демиров за ползотворна работа на новоизбрания районен съвет и на районната контролна комисия
при реализирането на основните задачи и мероприятия от програмата за дейността на
районната организация.
Радка Стойкова, координатор РО-Варна
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И В СГБ

ПАНИЯ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В РО- Русе
На 24 ноември от 10 часа в клуба на районната организация на глухите в Русе се
проведе изборното събрание на пълномощниците на РО. Гости на събранието бяха
Диян Демиров, член на УС, заместник председател на СГБ и председател на РО-Варна и
Георги Георгиев, член на ЦКК на СГБ.
Владимир Владимиров, председател на РО, откри събранието, представи гостите и
предложи да бъде избрано ръководство на събранието. За председател на събранието
бе избрана Мариана Маркова, а за протоколчик – Марийка Филева.
Гласуван бе дневния ред на събранието и бяха избрани следните комисии: комисия
по проверка на пълномощията (от трима членове), комисия по предложенията, също от
трима членове и комисия по избора, пак от трима членове. След което председателят на
комисията по проверка на пълномощията Лена Маринова докладва, че „на изборните
събрания на ТО са избрани 15 пълномощници за общото събрание на РО и в момента
присъстват също 15, отсъстващи няма, събранието е законно и може да започне своята
работа.” След което се пристъпи към изпълнението на точките в дневния ред.
По първа точка от дневния ред с явно гласуване за председател на РО- Русе
бе избран ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ, а за членове на районния съвет - МАРИАНА
МАРКОВА, НЕДЕЛЧО МИНЧЕВ, СЕВГЮЛ ВЕЛИЕВА, ЛЕНА МАРИНОВА, БИСТРА ВАСИЛЕВА
И ВАИД ШАБАН.
По втора точка от дневния ред с явно гласуване за председател на районната
контролна комисия бе избрана ЮЛИЯ СТАНКОВА, а за членове - БЕНИАН РАХМИЕВ И
ВАНУШКА СЛАВОВА.
По трета точка от дневния ред за пълномощници за общото събрание на СГБ с явно
гласуване бяха избрани ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ И МАРИАНА МАРКОВА.
Поздравление към присъстващите поднесе новоизбраният председател Владимир
Владимиров, който каза, че всички ние трябва да бъдем гаранти за успешното развитие
на СГБ.
Диян Демиров също поздрави всички участници в събранието, като им пожела да
работят съвместно с новото ръководство, а след него и Георги Георгиев поздрави всички
и им пожела да работят в екип.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.
Стефка Тончева,
кординатор РО-Русе

искрено съжалява за това, че не е сред нас както винаги и че никога няма да забрави
прекрасните мигове, които е прекарала сред нас, като се надява и за в бъдеще да бъде
така.
Преди да се пристъпи към гласуване за ръководните органи на РО, обосновано бяха
представени кандидатурите на всеки един от претендентите – като качества и работа в
съюзната организация. За да е ясно кой, за кого и защо гласува.
В резултат се получи следният избор:
За председател на РО-Плевен бе избран единодушно МИРОСЛАВ МАРИНОВ; за членове на районния съвет бяха избрани ДИМИТЪР ПЕТРОВ, ДИМИТРИНА КАРАКИРОВА,
ДЕТЕЛИН НИКОЛОВ, НАДЯ ПАНТАЛЕЕВА, ЦЕНКА КОЛЕВА (активист в ТО-Ловеч) И
ШИРИН ТАЧЕВА, председател на ТО-Свищов. За председател на районната контролна
комисия бе избрана МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА, а за членове на РКК – ВАНЯ ЙОТОВА И
ЦЕНКА КОЛЕВА.
За пълномощници в общото изборно събрание на СГБ, които ще представляват РОПлевен, бяха избрани ДИМИТЪР ПЕТРОВ, МАЯ ГЕОРГИЕВА, МИРОСЛАВ МАРИНОВ И
ДЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ.
След закриване на събранието поради изчерпване на дневния ред, срещата с членовете на РО-Плевен продължи дълго, до 17 часа.
Накрая тримата ни председатели се снимаха заедно за спомен, като приятели, които
мислят за благото на организацията.
Димитрина Каракирова,
координатор на РО-Плевен

В РО - Стара Загора

В РО - Плевен

След успешното приключване на изборните събрания в териториалните организации към районната организация на глухите в Плевен, на 24 ноември в 11 часа в клуба
на глухите се събраха делегати и гости, за да се проведе общото изборно събрание
на РО.
От двадесет и шест делегати присъстваха всички.
Организацията на събранието бе на ниво. На всички делегати бяха раздадени покани, с които гласуваха. Подготвената прозрачна кутия за гласуване се оказа ненужна. Комисията по предложенията в лицето на нейния председател Детелин Николов
се беше подготвила перфектно. Всяко предложение и кандидатура бе обосновано и
мотивирано, като бе обяснено на членовете защо се предлага този избор.
Не малко работа свърши и мандатната комисия в лицето на Теодор Сечков, който
стриктно следеше работата на събранието.
Гостите, които бяха дошли на събранието, бяха повече от делегатите и останаха в
залата, без да пречат на работата, като следяха с интерес провеждането на всеки един
избор. Ръководството на РО не ги отстрани, а ги остави да наблюдават хода на събранието и така то се проведе открито, за всеки, който искаше да присъства.
Трогателно бе обръщението на г-жа Мая Георгиева, която по важни лични причини
не можа да присъства, но изпрати пълномощно. В обръщението се подчертаваше, че

През месец октомври 2018 г. бяха проведени изборните събрания на трите организации на територията на районната организация на глухите в Стара Загора.
Същите преминаха съгласно изискванията на Устава на Съюза на глухите в България.
Бяха избрани ръководства на териториалните организации и пълномощници за общото
изборно събрание на РО.
Изборното събрание на пълномощниците на РО-Стара Загора се проведе на 27 ноември от 17 часа. Гости на събранието бяха г-н Красимир Альов – член на УС на СГБ и
г-н Георги Стоянов – член на ЦКК.
Събранието бе открито от Красимир Михалев, председател на районната организация. След гласуване бяха избрани трите комисии – мандатната, по предложенията и по
изборите.
Председателят на мандатната комисия Ангел Зехиров докладва за редовността на
събранието: „От избраните 15 пълномощници от трите териториални организации,
влизащи в районната организация, на събранието присъстваха 15 души и на основание
чл. 32 ал. 5 от Устава на Съюза на глухите в България събранието е законно, може да се
проведе и да взима решения.”
След това се премина към т. 1 от дневния ред – избор на председател на районната
организация и ръководство на РО (РС).
За председател на РО бе избрана АНТОНИЯ ХУБЕНОВА, а за членове на Районния
съвет (РС) – НИКОЛА НАНЕВ, ПЕТЯ ЖЕЛЕВА, КРАСИМИР МИХАЛЕВ, АНГЕЛ ЗЕХИРОВ, ГАЛИНА НИКОЛОВА И ТОНЧО ИЛИЕВ.
По втора точка от дневния ред – избор на районна контролна комисия, за председател на РКК бе избрана ГИТА ДИМИТРОВА и за членове – ЗОЯ ЙОРДАНОВА И МИРОСЛАВ
БОГДАНОВ.
По трета точка – избор на пълномощници за Общото изборно събрание на СГБ, бяха
избрани АНТОНИЯ ХУБЕНОВА И МИРОСЛАВ БОГДАНОВ.
След това събранието бе закрито с пожелания за здраве, по-ефективна работа и успехи на всички нива в дейността на организацията.
Мария Каварджикова,
координатор РО-Стара Загора
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УВОЛНЕН - ЗАЩОТО Е ПРОФЕСИОНАЛИСТ
И СИ ОБИЧА РАБОТАТА
От стр. 1

„Уволниха ме! Аз съм глухоням по инвалидност. Всъщност, оказа се, че могат да ме уволнят, въпреки закона, който им го забранява. И то дисциплинарно. Защото те са над закона”, сподели в
профила си във фейсбук на 7 ноември Галин Радков. „Справедливост ли? Със заповед от ректора на СУ. Искам да го попитам този човек дали изобщо е прочел
под какво се подписва, дали изобщо ме
познава, дали знае за качествата ми.
Толкова години всеотдайност и труд. А
аз обичам всяко едно цвете от Ботаническа градина-Балчик, сектор „Кактуси
и сукуленти”, защото във всяко едно
живее част от моята душа. Заслужих
ли това отношение от нашата мила
Родина? Толкова труд. Аз обичам това
място и отдадох половината си живот
на него. Кой ще ме защити мен… от
тях? Освен, че е тъжно, но и страшно,
защото всевластниците вече не се плашат от нищо и нямат грам човечност.
Е да, аз съм глухонямо момче, отдало
сърцето си на Ботаническата градина
в Балчик, а вече съм безработно глухонямо момче!”, завършва той с горчивина.
Този пост на Галин в социалната мрежа отключи вълна от недоволство и цяла
една поредица от публикации в онлайн
изданията и телевизиите. Проявената съпричастност към Галин е направо рекордна: 9573 реакции, 378 коментара и 7391
споделяния, а онлайн петицията в негова
защита е подписана от над 4600 души.
„Много ми е болно, защото обичам
това място. Всичко там е мое дело – трудът по засаждане, изграждане на оранжерии. Събирал съм кактуси от цял свят. Аз
лично съм дарил 1500 кактуса”, казва за
предаването по btv Галин.
Галин смята, че е нарочен още преди
няколко години, когато се застъпва за предишните шефове след смяна на ръководството. Разказва, че започват да му налагат
различни наказания, изолират го от колекцията с кактуси и го товарят с много друга
работа. Галин търпи – стоически, мълчаливо, без дори да обжалва наказанията, които също са му неправомерно наложени,
до момента, докато не му е връчена заповедта за дисциплинарно уволнение. В мотивите й пише, че е проявявал системно
неуважение към установените правила на
труд и етични колегиални взаимоотношения, а едно от наложените му наказания
е за удар по гърба на колежка. „Никога не
съм посягал на колега. Нито едно от тези
наказания не е заслужено, несправедливи
са. Допреди две години нямах нито една
забележка!”, допълва Галин пред btv.
Репортерът от Нова ТВ Георги Александров в предаването си за Галин казва:
„От Софийския университет отказаха пряк
контакт с нашия екип. В писмен отговор
заявиха, че не приемат един трудово-правен спор да бъде подменян с аргументи за
ощетяване на човек в неравностойно положение. Допълниха, че Галин е наказван
неколкократно, но досега нито веднъж
не е обжалвал. Уволненият ботаник потвърди, че това е така, но се оправда със
своята юридическа некомпетентност. Той
обаче е твърдо решен да обжалва дисциплинарното си уволнение в съда, за което
получава подкрепа от представители на
различни организации и граждани.”
Може би най-точен е анализът на известния журналист Григор Лилов, публикуван в
профила му в социалната мрежа и получил
широк отзвук. В края на публикацията си
Лилов заявява, че прокуратурата би трябвало да се самосезира след изнесените
факти. А те са доста и кой от кой по-фрапиращи. Цитирам само тези, отнасящи се
до Галин, тъй като написаното от г-н Лилов
е доста обемно: „Галин Радков работи в
Ботаническата градина в Балчик от близо
22 години наред. Известен е като водещ
експерт в областта на кактусите - може би
най-добрият у нас. Дарил е над 1500 видове кактуси на градината, ползвайки за събирането им своите лични контакти из све-

та. Ще отбележа, че кактусната колекция
на университета се счита като най-добрата
в Европа след тази на княжество Монако.
За награда през 2016 г. го обвиняват, че е
откраднал някакви кактуси от колекцията
с цел да ги изтъргува. Господи, този човек
освен хилядите кактуси, дарени на ВУЗ-а е
дарил кактуси от личната си колекция и на
маса любители, обърнали се към него! Тогава, (но не и после и сега) Ботаническата
градина заявява следното (цитат): „Никога
не сме обвинявали нашия служител в нещо
подобно. Очевидно става дума за сериозно комуникативно недоразумение, което
е предизвикало безпокойство и притеснение у колегата Галин Радков, споделено с
негови съмишленици. През м. септември
във връзка с липсващи кактуси от колекцията на градината бяха поискани обяснения
от наши служители, имащи отношение към
нея, включително и от г-н Радков, което
предполагам приемате за нормално. За
съжаление не успяхме да установим нищо.
Взети са всички мерки за застраховане на
колекцията и осигуряване на нейната сигурност с видеонаблюдение. Като високо
ценен наш дългогодишен колега г-н Радков продължава и ще продължава да изпълнява служебните си задължения в градината, като полага грижи за кактусовата
колекция.” Ще отбележа, че за приноса си
за колекцията от кактуси и сукуленти, с които Ботаническата градина се гордее, Галин
беше награден от предишния ректор на
Софийския университет. Сегашният обаче
– проф. Герджиков и новото ръководство
на ботаническите градини явно имат други
„виждания”. И специалистът Галин Радков
де-факто е преквалифициран като общ работник, на който хем му се пречи да работи по кактусите, хем обаче работи, когато
ножът опре до кокала. В мотивите на заповедта пише за „системно неуважение към
установените правила на труд и етични
колегиални взаимоотношения”. Не знаеш
дали да се смееш или да плачеш. Защото
конфликт наистина има. Специалистът не е
съгласен не така компетентни като него в
тази област хора да му нареждат какво да
прави с растенията и да подлагат кактусите
на опасност. Например той категорично отказва да полива растенията според нареждания на шефовете му, които не са съобразени с влажността на почвата, а с тяхното
разбиране, че „от много време не било
валяло”... Според мен истинската причина
е за уволнението на Галин Радков освен
компетентността му е и несъгласието му с
порядките, които са въведени в Ботаническите градини на университета. Те са като
„черни кутии” – не се знае колко средства
се разходват за тях, как се оползотворяват
тези пари, каква научна работа се върши
или се имитира. И двете градини са апетитна хапка - заради земята под тях, която и
край морето, а и специално в София (градината от около 5 дка е на пъпа на София)
е мерак на много и големи частни апетити. Една бележка: кактусите от колекцията
също са мерак за присвояване на безценица – не само от разни олигархични сноби,
незнаещи парите си, но и от специалните
служби и най-тъмните им звена. Онези,
които се занимават с „елиминиране” или

разболяване на разни хора без да се оставят следи от такава намеса в живота им.
Така че около Галин Радков се е завързало
кълбо от интереси, а в тази тъмна финансова система, каквато се вижда, че е Софийският университет, той се оказва като чуждо тяло. И съответно то - той е изхвърлен!
Грубо и безпардонно. Вместо да се види
какви ги върши ръководството на градината, заело постовете се през 2016 г. и ръководството на самия ВУЗ! Ще отбележа, че
уволнението му е скандално, въпреки официалното изявление на университета, че
са спазени законовите изисквания. Защото
Галин Радков е инвалид - глухоням. За такова дисциплинарно уволнение трябва да се
вземе разрешение от Инспекцията по труда и становище на ТЕЛК. Не ми е известно
това да е направено! (бел. авт: нещо, което
още не се знае – по искане на работодателите в предстоящите промени на Кодекса
на труда се предвижда тази защита да отпадне). Според мен не само специалистът
Галин Радков трябва да бъде незабавно
възстановен, но и прокуратурата да се сезира от този пост и да започне проверка
– не само на Ботаническите градини, и на
Софийския университет.”
Със случая на Галин Радков беше ангажиран и Съюзът на глухите в България.
Още в края на лятото председателят на
СГБ Николай Нинов изпрати отворено писмо до всички държавни институции, включително и до ректора на СУ, Комисията по
дискриминация и Комисията по жалбите
на гражданите в НС, в което се казваше: „С
настоящето писмо Ви призовавам всички Вас, дами и господа, да не позволите
Галин Радков – един достоен и безспорно доказан професионалист с увреден
слух в своята област, с примитивно измислени от ръководството аргументи
безпричинно да бъде сринат професионално. Как така изведнъж Галин става
мързелив, агресивен и неудобен, защо,
кому и за какво пречи?
Като човек с увреден слух Галин притежава свръх наблюдателност и природна интелигентност, благодарение
на които вижда някои нередни практики и се превръща в заплаха за сегашното ръководство. Именно поради тази
причина бившата вече директорка на

градината, г-жа Манчева, е била принудена да напусне на времето – а тя е
била един невероятно съвестен и добър
човек, който е дал криле на Галин да
разгърне потенциала си, поощрявала го
е да се заеме с все по-сложни задачи и
така да се развива като специалист по
кактусите. Една от причините да бъде
махната е тази! След всичко случило
се с Галин представители на съюзното
ръководство разговаряха с него и изложеното до тук в писмото е вследствие
на тези разговори. Галин Радков е готов
дори да се подложи на детектор на лъжата, но дали тези, които го подлагат
на дискриминация и тормоз, ще направят същото, е спорен въпрос. Уважаеми дами и господа,
обръщам се към Вас с молба за подкрепа и извършване на безпристрастна, обстоятелствена и стриктна експертна проверка на случващото се с
Галин Радков. Безспорен факт е, че хора
с увреждания, реализирали се успешно
в професията, в цял свят са на почит,
подкрепяни да вървят все по-нагоре и
са гордост за институциите, подпомогнали развитието им. Хуманното
отношение и закрилата на по-слабите
е мерило за степента на развитие на
цялото общество И точно затова Галин Радков заслужава да бъде оставен
да работи спокойно, за да продължи
да умножава уникалното и безценно
богатство от кактуси и сукуленти на
Ботаническа градина – Балчик.”
За съжаление, писмото, както и всичко написано от Галин до ректора на СУ в
защита от необоснованите обвинения и
постоянни доноси срещу него, са оставени без внимание от ръководството на СУ,
което в края на краищата решава да го
уволни най-безогледно и безцеремонно,
при това дисциплинарно.
Диана Нехризова, дългогодишен сценарист и режисьор в БНТ, взела изключително присърце цялата тази сага с Галин,
написа по повод случилото се: „Една мисъл не ми дава мира, не ми го побира
умът – и сега, софийският университет,
призван да изгражда светлите умове на
обществото, ще мобилизира всичките си
знания, всичките практики и вратички, за
да унищожи полета на един наранен от
съдбата човек, да разбие живота и мечтите му. Кой може да спре хората, които
са призвани да учат другите, да приложат
разрушителната страна на знанието? Нали
в правото винаги има пролуки, които те,
нашите учени, познават най- добре? Дали
храмът няма да се превърне в обикновена
бакалия за налагане на власт, страх и тъмни страсти? Ще бъде много жалко...”
Краят на случилото се с Галин все
още е неизвестен. От Инспекцията по
труда в Добрич са изразили становището, че в срок от два месеца Галин Радков може да обжалва уволнението си
пред съда. И адвокат ще търси правата му пред компетентните органи. А
самият Галин Радков благодари от сърце за огромната гражданска подкрепа.
Петра Ганчева
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Алтернативни подходи.
Въпросите за дактилната и жестовата реч в
съвременната задгранична сурдопедагогика

През лятото на 1984 г. в Париж под егидата на ЮНЕСКО
се провежда международно съвещание, посветено на
обучението на глухите. Изказванията на участниците и
заключителните документи от съвещанието категорично свидетелствуват, че в съвременната международна
сурдопедагогика съществуват най-различни направления, които се отнасят различно към дактилната и жестовата реч. За нас е интересно да разгледаме как се отнасят
в САЩ и в страните от Западна Европа защитниците на
двете главни направления - биолого-медицинската и социокултурната концепция за глухотата.
Теоретиците на биолого-медицинската концепция
(оралистите), считат, че развитието на устната реч осигурява на глухите хора по-успешното им интегриране в
обществото на чуващите, като им гарантира равенство в
гражданските права. Те настояват, че глухото дете трябва
да се обучава по „естествен път” т. е. както това става и
с чуващото дете. Те твърдят, че съвременните технологии откриват пред сурдопедагогиката нови възможности,
свързани с ранната диагностика, с ранното откриване и
слухопротезирането до едногодишната възраст. Висококачествената звукоусилваща апаратура, в това число и
кохлеарната имплантация ще позволят на глухото дете
по слухово-зрителен път да възприема думите на заобикалящите го и на тази основа да овладее устната реч.
Глухите деца биха ли могли да учат в обикновените училища заедно с чуващите деца? На този въпрос
оралистите отговарят утвърдително, защитавайки интегрираното обучение, където няма да има нужда от специални средства като дактилна, нито жестова реч. Тази
идея е дълбоко хуманна. Тя намира своето отражение
в съответните закони, приети от парламентите на много държави. Съгласно тези закони глухите деца получиха право да се обучават в обикновените училища. Обаче
това хубаво ли е за всички глухи учащи се? Защитниците на интегрираното обучение твърдят, че това е добре,
защото в средата на чуващите деца, където се изисква
постоянно говорно общуване, те ще могат да получават
образование едновременно с чуващите си връстници. И
ако може глухите деца да се обучават по „естествен път”
и да се мине без специални училища, би било възможно
проблемът с дактилния и жестовия език да отпадне!
Но се оказва, че това не е толкова просто. Първо - се
изяснило, че ранното речевото развитие на глухото дете
със системното използване на звукоусилваща апаратура,
не е еднакво с това на неговия чуващ връстник. А второ - много глухи, в това число и децата с добре развита
словесна реч, изпитват сериозни затруднения при общуването с устна реч, особено при нейното възприемане,
нали все пак те са с увреден слух. Затова глухите, в това
число и немалко възпитаници на училищата с „говорно”
обучение общуват помежду си помощта на жестовата
реч. И фактически се игнорира обширната област от живота на глухите, свързана с тяхната дейност в ученическите колективи, в организацията на глухите. А именно
в междуличностното общуване с жестов език се натрупва опит, формират се понятия и представи. И ако не се
използва този опит по време на обучението ще означава, че обеднява арсеналът от средства за педагогическо
въздействие. И трето - глухите, посещавали масовите
училища, ставайки възрастни, се оказват неподготвени,
заради непознаването на жестовата реч, да участват активно в организацията на глухите хора, където да могат
да обсъждат социалните, културните и другите въпроси.
А онези от глухите, които нямат тясна връзка с нечуващи и изпитват трудности да общуват с чуващи, се оказват
в неизгодна социална изолация. Четвърто – оказало се,
че при организирането на съвместното обучение на глухите с чуващите възникват множество трудни въпроси.
Така напр. американските специалисти, които изучавали
проблемите на интегрираното обучение, обсъждали по
какъв начин глухите, които изоставали от своите чуващи
връстници в развитието на речта си, биха могли да се
обучават заедно в един клас. А дали би било целесъобразно глухи с допълнителни увреждания да учат заедно с чуващи? Как да се преодолеят трудностите, които
изпитват „интегрираните” учащи се при общуването със
своите съученици, с учителите при получаването на учеб-
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ната информация?
Като един от пътищата за създаване на благоприятни
условия за обучението на глухите в масовите училища
се приема използването на жестовия превод. В много
страни жестовият превод е станал необходим компонент при интегрираното образование. Правото на глухите да имат помощта на жестовия преводач по време на
интегрираното си обучение защитават привържениците
на „социокултурната” концепция на глухотата. Съгласно
тяхното разбиране, онези от глухите, които се смятат за
членове на глухото общество, имат право да живеят съобразно установените правила на своето социално-културно малцинство. Те имат право да не бъдат „като чуващите,” да развиват собствена субкултура, свой жестов
език и да получават образование на родния си жестов
език. Така разбират идеята за равенство глухите в болшинството национални организации на глухите, в Световната организация на глухите и много сурдопедагози,
които използват „ръчната комуникация” - дактилната и
жестовата реч.
В днешно време най- разпространена в специалните
училища в САЩ и страните от Западна Европа е жестовата реч. Там използват две системи: „тотална комуникация” и „билингвистично обучение”. Привържениците
на „тоталната комуникация” предлагат в обучението да
се използват всички средства: устната реч, възприемана чрез очите и чрез слуха, писмената, дактилната, и
жестовата реч. А жестовата реч да бъде представена от
нейните различни варианти: с естествените жестове, с
калкиращата жестова реч, с националния жестов език.
Като главната роля се дава на калкиращата. Затова специалистите насочват вниманието си за разработването
и използването на система от жестове, които най-точно
да могат да възпроизвеждат лексико- граматическата
структура на словесния език. Конструирани са жестове
за обозначаване членовете, граматическите форми на
неправилните глаголи , а така също и за отделните морфеми (най-малките съставни части на думата – корен,
представка, наставка, окончание и др. подобни). Създадени са и специални методически пособия, напр. серия
от книжки за малките деца, в които кратките текстове са
съпроводени с рисунки на жестовете за всяка дума от изречението. Защото при калкиращата жестова реч всяка
дума се придружава с жест.
Каква е ефективността на „тоталната комуникация”?
Множеството изследвания, проведени от специалистите,
свидетелстват, че тя подпомага интензивно интелектуалното развитие на глухото дете, облекчава усвояването на школските знания, стимулира лингвинистическото
развитие и усвояването на словесния (говоримия) език.
Но други специалисти, направили изследвания, стигат до
извода, че използването на „тоталната комуникация” затруднява създаването на навици в произношението на
глухите деца и в някои граматически обобщения. Днес
съществуват различни гледни точки. Коя е правата?
Само по-нататъшните изследвания ще позволят да се отговори на този въпрос.
Педагогическата система „билингвистично обучение”
постави началото си през 80-е години на миналия век.
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Тази педагогическа система най-често назовава „бай-бай
образование” (by-by education). Методическата платформа на това образование се основава на признаване правата на глухия човек, на избора му за свой стил на живот,
на реализацията му като своеобразна и самоценна личност – представител на социалното малцинство. В тази
връзка националният жестов език и националният словесен (говорим) език имат равен статут като средства в
педагогическия процес и обучение.
Един от най-сложните и дискутирани проблеми на билингвистичното обучение е - с кой език да се започне
обучението? Кога да се въведе втория език? Какво е мястото на устната реч като средство и метод на обучение и
т. н. Тези най-важни въпроси по различен начин решават
представителите на различните направления. Така напр.
представителите на шведската школа започват обучението на шведския жестов език (желателно до една година). Появява се и нов аспект – националният жестов
език като предмет на обучение. Предлага се говоримият шведския език да започне да се изучава, когато нивото на владеене на шведския жестов език съответствува
на възрастовата норма. А в детския дом и в училището на
град Хамбург в Германия, които са възприели билингвистичното обучение, работата по развиването на жестовата реч върви успоредно с формирането на словесната
реч.
Но въпреки множеството нерешени проблеми, „байбай образованието” вече е завоювало здрави позициии.
Днес билингвистични детски градини и училища са организирани във Великобритания, Холандия, Дания, САЩ,
Финландия, Франция и др. Под идеята на билингвизма
вече се преустройва обучението на глухите деца в Австралия, Аржентина, Нигерия. В Швеция, Норвегия, Литва, Естония билингвистичното обучение е станало държавна образователна политика. Какви са резултатите?
Публикациите за сега са малко. По данни на шведския
изследовател Хейлинг от 1995 г. нивото на общообразователните знания, в това число и владеенето на националния език, както и показателите за нивото на социализация у випускниците на билингвистическите училища е
съществено по-високо от това на обучаваните по устния
метод (оралистите). За добрите резултати на билингвистическото обучение свидетелстват и материалите на
датските специалисти, а така също и опитът на първата
в Русия билингвистична гимназия за глухи деца. И така
в съвременната задгранична педагогика се развиват
алтернативни подходи за обучението на глухите и съответно за използването на дактилната и жестовата реч.
Анализът на ситуацията, залегнала в задграничната сурдопедагогика, може да се окаже много полезен при обсъждане на проблемите за обучението и възпитанието
на нашите глухи деца. И на първо време – използването
на дактила и жестовия език, които у нас все още са дискусионни.
КОМЕНТАР НА ПРЕВОДАЧА: Въпреки че горната статия
е взета от унивеситетския учебник на проф. Зайцева от
2004 г. повдигнатите в нея въпроси важат и за днешния
ден. Особено след като Световната федерация на глухите
разпространи наскоро в своя сайт НОВ АПЕЛ към държавите-участници в ООН за правата на слуховоувредените
хора по света, публикуван във в-к „Тишина” в броя му от
23 февруари 2015 г. Със загриженост ще отбележа, че у
нас все още никой не е подхванал разговор на темата
за билингвистичното обучение. Да не говорим за използването на жестовия език в училищното образование и
възпитание. След като вече 120 г. у нас действа губещото
актуалност говорно обучение. А и ние все още чакаме
българския жестов език да получи официален статут!
Проф. Галина Зайцева
Превод от руски: Миряна Мошева

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

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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ЗДРАВЕ

Съвременни оперативни техники на средното ухо
Модерни слухоподобряващи
операции се извършват вече в
университетска болница „Софиямед”. Интервенциите се
осъществяват с помощта на съвременна и прецизна ендоскопска апаратура, която позволява
поставянето на точна и бърза
диагноза, лесно локализиране
на болестния процес, визуализиране на анатомията на цялата
тъпанчева мембрана и детайлно
изследване на всички анатомични подробности на тъпанчевата
кухина. В това число влизат и
онези скрити структури, които
не са достъпни за оглед с микроскоп. При извършването на
операциите не се налага използването на разрези при тесен или
изкривен ушен канал, а период-

ът на възстановяване е бърз и
безболезнен.
С досега познатите методи на
оглед – с операционен микроскоп, това беше невъзможно.
Предимството на прилаганата
техника е в непропускането и отстраняването на допълнителни
и съпътстващи заболявания. Използването на ушния ендоскоп
за диагностициране на остри и
хронични заболявания на ухото
и прилагането на най-съвременни оперативни техники за лечението на тези заболявания е нов
скок в борбата за предотвратяване на тази патология, коментира
д-р Иван Йорданов, завеждащ
УНГ отделението в УМБАЛ „Софиямед+.
Ендоскопски операции на ухо-

ИЗРЕЧЕНИЯ

то по света се извършват повече
от 20 години. Най-често те се прилагат при пациенти със сериозни
отити, перфорации на тъпънчевата мембрана, включително и
тотална такава, уврежданията в
слуховата верига (липсва на слухови костици), отосклероза, премахване на полипи от тъпънчевата кухина, лечение на хроничен
отит с холестеатом.
Посредством новия метод,
който се прилага в УМБАЛ „Софиямед”, с помощта на оптики
с различен градус се извършва
видеодокументиран оглед на
всички анатомични структури на
иначе невидимата анатомия на
средното ухо.
По данни от Clinica.bg
подготви Петра Ганчева

ВКУСНО

Не показвайте какво имате. Ще се види какво нямате.
За работа трябват кадърни хора. За всички други работи доверени.
Препоръчвам мълчание на тези, които научават какво
мислят, едва когато започнат да говорят.
Едни се сещат от пръв път. Други – друг път.
Щом тръгнат на училище, децата научават, че са не само
малки, но и тъпи.
Братя българи! Да обичаме България! Тя си няма друг, освен нас.
Избори. В едни кресла се сменят мозъци. В други задници.
Това постигнахме, борейки се за онова. Ако не беше онова,
нямаше да постигнем това.
Не съм и помислял, че ще мисля това, което мисля.
Тъкмо се сетих какво да кажа и казах друго.
„Скъпи, луда съм по тебе. Върни се, ако и ти си луд.”
Мъжете винаги имат повече деца от жените.
Пламен Миронов

КРЪСТОСЛОВИЦА

Торта със сушени плодове
Есента си отиде, а както се
знае, наесен се съберат плодовете от труда по полета,
ниви, дворове и градинки…
Практичните и предвидливите домакини са сложили голяма част от урожая в буркани,
а друга са изсушили, за да има
за зимата. Който е опитал
ошав на Коледа, приготвен
със сушените плодове, знае
колко е вкусен. Но тук предлагаме една лесна, атрактивна
и още по-вкусна рецепта за
торта, която може да се сервира винаги, когато дойдат
неочаквани гости или пък ни
се прияде внезапно нещо много вкусотийско.
Трябват ни: 440 грама брашно, 160 грама кафява захар, 160
грама мед, 150 грама сушени
кайсии, 150 грама сушени сливи, 150 грама сушени смокини,
50 грама бели стафиди, 50 грама
обелени бадеми, 50 грама орехи, 150 грама портокалов сок,
седем лъжици олио, 50 грама
царевично брашно, една чаена
лъжичка бакпулвер и половин
чаена лъжичка канела.
В голям съд слагаме 300
грама от брашното заедно с
бакпулвера, царевичното брашно и пет лъжици олио. Разбъркваме хубаво и доливаме портокаловия сок, след което пак

разбъркваме.
Взимаме една тава, намазваме я с останалата част от олиото
и поръсваме с 20 грама брашно.
Изсипваме приготвената смес в
тавата и започваме да месим,
докато омекне съвсем. След
това покриваме тестото с памучна кърпа и го оставяме в хладилника за около 30 минути.
Нарязваме сушените плодове
нарязваме на половинки и добавяме към тях 9 лъжици брашно. Слагаме меда и кафявата
захар в една тенджера и ги оставяме на слаб огън на котлона.
Когато заврат и се сиропират, ги
изсипваме върху вече нарязаните плодове. Разбъркваме хубаво
и оставяме да изстинат. Изваж-

СУДОКУ

даме от хладилника охладеното вече тесто, добавяме една
лъжица брашно, стафидите,
канелата, орехите и бадемите.
Омесваме и разделяме тестото
наполовина. Намазваме тавата с
две лъжици олио и я наръсваме
с остатъка от брашното. Върху
оризова хартия поставяме половината тесто, а над него слагаме
плодовете. После затваряме с
другата половина от тестото.
Накрая пъхваме тортата в
предварително загрятата фурна, за 45 минути на 150 градуса. Като стане готова, оставяме
я да престои в хладилника за
една нощ - така става много
по-вкусна.
Подготви Петра Ганчева

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 19

Водоравно: 1. Захарен сироп, който се получава като остатък при производство на захар от захарно цвекло. 6. Град в Италия. 9.Пещера над гара Бов. 10. Горчиво-солено
езеро в Казахстан. 11. Двете имена на наша детска писателка /1920-20-13/ - „По стръмната пътека”. 13. Събитие, момент от което започва летоброене. 14. Една от зодиите.
15. Изолиране на противникова с помощта на въоръжени сили. 17. Френски кинорежисьор – „Черно и бяло в цвят”. 19. Собственото име на наша драматична и филмова
артисткта /1945-2002/. 22. Град в Етиопия. 24. Двете имена на наш агроном, професор
/1876-1953/. 27. Запушалки. 28. Град в Канада, провинция Онтарио. 29. Тюркменски
средновековен поет. 30. На-висок връх в Сърнева гора.
Отвесно: 1. При футбол, хокей и др. – струпване на играчите от двата отбора пред една
от вратите. 2. Подвижна част от крилото на самолет. 3. Старославянска богиня на женитбата и веселието. 4. Албанска телеграфна агенция. 5. По-тежко от въздуха летателно устройство /мн.ч./. 6. Циркова площадка. 7. Международна икономическа организация от соц. Тип. 8. Град в Япония, на остров Хоншу. 10. Хижа на Витоша.12. Град в
Западна Нигерия. 16. Наша балет-майсторка /1901-1944/. 17. Град в Сащ, щат Пенсилвания. 18. Африканско животно, подобно на жирафа. 20. Древна арменска столица.
21. Дърво от сем. кленови.22. Разказ от Шукшин. 23.Герой на Елин Пелин от повестта
„Земя”. 25. Машинен елемент. 26. Град в Челябинска област на РСФСР.
Съставила: Василка Кирова

