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ПЕРСПЕКТИВА ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

ХV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ „ТИ ЧУВАШ”

* На 17 май тази година се 
състоя ХV научно-практическа 
конференция за рехабилита-
ция на деца с увреден слух „Ти 
чуваш”.

* Тя беше организирана за 
15-и пореден път от Средното 
училище за ученици с увреден 
слух „Проф. Дечо Денев” в Со-
фия и привлече за участие спе-
циалисти от много страни на 
Европа.

* Тази година конференция-
та беше посветена на съвре-
менните технологии  за ре-
хабилитация и за обучение на 
децата с увреден слух.

* Присъстваха и специали-
сти в областта на кохлеарна-
та имплантация, чиято 20-го-
дишнина в България беше от-
белязана наскоро.

Голямата зала за научни кон-
ференции в Националния ис-
торически музей тази година 

блестеше с участието на повече 
от 500 научни работници, препо-
даватели и специалисти от Бълга-
рия и Европа, които бяха тук, за 
да обменят знания и опит за об-
разованието и рехабилитацията 
на децата с увреден слух.

Рекордният брой участници 
направи тази конференция забе-

лежима и в световен мащаб. За-
щото научните доклади – повече 
от 30 на брой – на водещите спе-
циалисти, представиха не само 
днешните достижения, но и не-
обятните перспективи за разви-
тие в бъдещето на тази толкова 
специализирана област. Всички 
те ще бъдат обобщени и пред-

ставени като научни публикации 
и разработки.

Тази година имаше предста-
вители и от Гърция, Румъния, 
Черна Гора, на две училища от 
Македония, едното от които в 
Битоля, на 4 училища от Сърбия 
– в Земун, Крагуевац, Белград и 
Ягодина, както и на специалисти 

и обучители на деца с кохлеарна 
имплантация от Австрия и др.

Вестник „Тишина” ще ви за-
познае с разработките на много 
от тях. Заслужава си!

Днес започваме с България. 

Четете на стр. 2-3

Уважаеми колеги, членове 
на НАПЖЕБ,

Както знаете, на нашето отчет-
но-изборно събрание тази годи-
на ви известихме, че предстои 
организирането на пролетно 
училище за преводачи по жестов 
език в България, реализирано 
съвместно с Европейския форум 
на жестовите преводачи (ЕФЖП 
– EFSLI). За съжаление, първона-
чалната дата за провеждане се 
измести, поради заетост на орга-
низаторите. Но сега, ние от УС от 
НАПЖЕБ, с радост ви съобщава-
ме, че училището за преводачи 
в България е в процес на реали-
зация.

С най-голямо удоволствие ви 
каним на обучителен семинар от 
28  до 30 юни. Място на провеж-
дане – ЦУ на СГБ. Цена за участие 
– 30 €, или 60 лв. в българска ва-
лута. Срок за записване – 20 юни 
2019 г. Таксата за регистрация 
включва обучението и кафе пау-

зите. Участниците организират и 
заплащат сами пътуването, нас-
таняването и храненето си.

Темата на обучението ще 
бъде: „Европейските проекти 
– как да кандидатстваме и да 
се възползваме от възможност-
ите за подкрепа на развитието 
на професията на преводача на 
жестов език”. Лектор е Йелена 
Мочевич, която е с дългогоди-
шен богат опит и е подбрана спе-
циално за този семинар.

Специален гост, който ще от-
крие училището е Ивана Бучко, 
президент на ЕФЖП. Програма-
та на семинара е следната: 28 
юни 14:00 - 18:00 ч.; 29 юни 9:00 
- 18:00 ч.; 30 юни 9:00 - 13:00 ч. 
Обучението за изграждане на 
капацитет ще включва: теория и 
терминология на европейските 
проекти; методологии за упра-
вление на програми; възмож-
ности за набиране на средства 
и финансиране; бюджетиране и 
финансова рамка; трансгранич-
ни и междусекторни възмож-
ности; развитие на уменията за 
подходящо представяне и на 
творческите умения; стратегии 
за кандидатстване.

Комуникация по време на 
обучението: обучението ще се 
води на устен английски. От стра-
на на НАПЖЕБ ще бъде осигурен 
превод на български и жестов 
превод.

Очакваме ви!
Милена Гъркова-Калинова, 

председател на НАПЖЕБ

* Необичайно, необикновено и 
изключително интересно предста-
вление видяха зрителите в София 
на 16 май тази година в Театър 199.

* За първи път у нас, а може би 
и в Европа, бе представена видео-
приказка, съчетаваща куклен театър 
с жестов език, която беше  предназ-
начена за децата с увреден слух. 

* Но за удивление и  всички дру-
ги зрители -  големи и по-възрастни,   
бяха впечатлени от искрящата жиз-
нерадост на този спектакъл.

 Четете на стр. 3 за прекрас-
ната изява на нашите глухи 
актьори. Защото залата беше 
препълнена и те получиха своето 
признание.

От 16 до 18 май т. г. в Букурещ, Румъния се про-
ведоха Общо събрание – Генерална асамблея (ГА) 
и семинар на Европейския съюз на глухите (ЕСГ), с 
участието на делегати от 27 национални асоциации 
на глухите.

 Сред тях  бяха Владимир Владимиров, член на 
Управителния съвет на Съюза на глухите в България 
и София Калинова, отговаряща за политическите и 
международните въпроси,  представител на СГБ.

Четете на стр. 3

СЕМИНАР И ОБЩО СЪБРАНИЕ (ГЕНЕРАЛНА 
АСАМБЛЕЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

КУЛТУРА

 „Да бъдеш Палечка”
Една приказка за красотата на живота 

и за устрема към щастието

ПРЕДСТОЯЩО

До жестовите преводачи – 
членове на НАПЖЕБ



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА2 30 май 2019СЪЮЗЕН ЖИВОТ

ПЕРСПЕКТИВА ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ         И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
ХV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА

 - Първите  Ви думи след ХV-а 
международна конференция, 
г-жо Джонгарска? 

- Това е единственият формат, 
който дава възможност да се съ-
берат и да имат обратна връзка 
всички заинтересовани специа-
листи от България и Европа, кои-
то работят за децата с увреден 
слух. Тук бяха учители от специ-
алните училища и  такива, които 
обучават децата с увреден слух 
в общообразователни училища 
и детски градини, ресурсни учи-
тели също. Конференцията даде 
възможност те да се срещнат с 
хора от администрацията, които 
правят нормативните документи. 
И да имат обратна връзка с тях на 
момента.  По време на конфе-
ренцията присъстваха  областни 
управители и кметове на общини 
или техни представители, както 
и представители на Агенцията за 
социално подпомагане, на Аген-
цията за „Закрила на детето”. 
Важно за нас беше участието на 
преподавателите от университе-
та, които работят в тези направ-

ления. И разбира се – на децата и 
родителите, които усещат как се 
променя животът им в една или 
друга посока.

От друга страна, тъй като се 
навършват 20 години от пър-
вата кохлеарна имплантация в 
България, на тази конференция 
присъстваха и медицински спе-
циалисти от България и Австрия. 
Присъстваха и представители на 
най-добрите фирми, които се за-
нимават с изработването на им-
планти. А наши деца с кохлеарни 
импланти в рамките на 20 мину-
ти представиха своето развитие. 
Първите деца не са обучавани 
при нас групово, но те са полз-
вали допълнителните специални 
предмети тук в училище – като 
развитие на речта, фонетична  
ритмика, моторика, музикални 
стимулации. Ние представихме 
и формите, които след това се 
създадоха в училище – група от 
детската градина за деца с кох-
леарни импланти и  курсове в 
училище.

- Това, което Вие и участни-

ците от Вашето училище по-
казахте на конференцията, за-
ложено ли е в стратегията за 
развитие на училището?

- Това именно e заложено. 
В професионалното образова-
ние днес ние поставяме акцент 
на новите дигитални професии, 
които навлизат и заменят някои 
от съществуващите стари. Из-
ключително адекватни и полез-
ни са за децата с увреден слух 
тези методи. Те могат да работят 
много добре с тях. Свързани са с 
професии в рекламата, в инфор-
мационните технологии, които  
биха им осигурили и достатъчно 
добри средства да се издържат и 
да живеят.

- Имате пред вид кариерно-
то ориентиране?

- Смятаме, че е изключително 
важно кариерното ориентиране 
на учениците и насочването им 
към подходящи професии. Не 
бива повече да оставяме слу-
чаен избор, който би довел до 
някакви неправилни решения. 
Трябва да бъдат насочени съм 

професии, които наистина биха 
били полезни и удачни и биха им 
дали възможност да се реализи-
рат добре, без да имат някаква 
конкуренция, с която трудно да 
се борят.

- Говорите за дигитални 
професии. Което означава – 
дигитално образование. Как се 
случва това в нашето учили-
ще?

- За нас е от изключително ва-
жно значение дигитализацията 
на образованието. Ние работим 
по това вече дълго време. Бя-
хме едно от първите училища, 
включени в платформата, наре-
чена „Училище в облака – 365” 
– всъщност единственото спе-
циално училище бяхме. Разра-
ботката беше под патронажа на 
министъра на образованието и 
на г-жа Мария Габриел от Евро-
пейската комисия. В  първия па-
нел, който представяше добри 
практики, бяха поканени три учи-
лища, едното от които беше на-
шето. Другите две бяха Матема-
тическата гимназия и училището 
„Джон Атанасов”, което се зани-
мава единствено и специално с 
компютри. Така, че  гордост беше 
да участваме и да представим 
направеното от нас в този „Фор-
мат 4.0 – за дигитално образова-
ние”.

- Всъщност, на този етап 
дигиталното образование ка-
сае предимно  учениците в сре-
ден и горен курс?

- Така е. Но ние и  тук ние бя-
хме с крачка напред. Първи по-
казахме възможностите за диги-
тално образование, включващо 
и децата от предучилищна въз-
раст в този „Формат 4.0”. И това 
е пример, който  ще носи вече 
усилия и в държавата ни за при-

лагане на иновациите, по думите 
на г-жа Габриел и на министъра 
на образованието. А знаете ли 
– тази наша разработка за ди-
гитализация на образованието 
на малките ние презентирахме 
миналата година на предишната 
конференция. Вижте колко е ва-
жно да се популяризират идеите! 
Ние избрахме един свой модел, 
който представихме тогава като 
добра практика за децата от пре-
дучилищна възраст. Това  никъде 
не е постигнато все още. Дори 
и в световен мащаб. За него се 
прилагат интерактивни дъски с 
образователен софтуер, което 
смятаме, че е изключително под-
ходящо за деца с увреден слух. 
След това, в по-горен курс, де-
цата са готови и за въвеждане на  
компютърното моделиране. Тази  
година въвеждаме и още една 
нова платформа, която е на ос-
новата на игровия принцип и ще 
включи учениците от първи до 
12 клас по различни предмети. В 
началния курс образователната 
платформа се използва по общо-
образователните предмети, като 
допълнително учителите разра-
ботват свое дигитално съдър-
жание. Т. е. – те вече са не само 
ползватели, но и активни хора, 
които създават такова съдържа-
ние и го използват по специал-
ните предмети – по развитие на 
речта, рехабилитация на слуха и 
говора.

- Вие сте много напред във 
времето...

- Това е защото сме следвали 
примера на нашите първоосно-
ватели.  Още Фердинанд Урбих е 
търсил възможност как знанията 
да достигнат по-ясно до съзна-
нието на всеки един ученик, как 
да бъдат по-разбираеми всички 

Севдалина Джонгарска е дългогодишен директор на СУУУС 
„Проф. Дечо Денев” в София. Тъкмо нейна е идеята преди 15 го-
дини да бъде организирана първата научно-практическа конфе-
ренция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”. 

Тогава тази пионерска идея намира първите свои последовате-
ли в лицето на преподаватели от училищата за глухи в България, 
както и на някои обществени организации.

Днес – 15 години по-късно, конференцията вече е междуна-
родна. При това със завиден научен авторитет и с участието на 
най-добрите специалисти от Европа  по проблемите на  рехаби-
литацията на деца с увреден слух.  Какво по-завидно признание 
от това!

Срещата ни с нея беше изключително интересна. Тя е сладко-
думна и като че ли всичко, което казва, е толкова просто и лесно. 
Но в някакъв момент информацията става толкова сериозна и бо-

гата, че въпросите се умножават, докато се избистри онова, което трябва да научим за бъдещето. 
Бъдещето, което тя вече вижда  реално – с мисълта за образованите свои деца, за учителите, които 
им преподават с най-новите технологии.

И за ...успеха.

Продължава от стр. 1

От стр. 1
Проектът „Да бъдеш Палечка”  

е създаден като видео приказка. 
Идейният фокус е в темата за раз-
личния начин в изживяване на 
приключението, когато  търсиш и 
намираш своето  място под слън-
цето. Творческият екип направи 
прекрасен спектакъл, като събра 
глухи и чуващи актьори и кукло-
води. Те работиха с изключителна 
любов за  една специална поста-
новка на кукления театър с жестов 
език. Приказката  „Да бъдеш Па-
лечка” беше представена с българ-
ски жестов език на  видео екран.

Това беше голяма, уникална, 
модерна и много различна твор-
ческа постановка, в която участ-
ваха трима чуващи и четирима 
глухи актьори. Те заедно показаха 
приказката, като използваха само 
пантомима и жестов език. 

Чуващите актьори имаха голя-
мото желание да опознаят и да 
владеят българския жестов език. 
И е прекрасно, че когато накрая 
говорехме заедно, те бяха щаст-
ливи, че имат нова култура за 
общуване. Ние също бяхме щаст-
ливи, защото можахме да се изя-
вим в тази уникална и фантастич-
на постановка на режисьорката 

Мила Коларова. Нейна е идеята 
да сбъдне този проект, след като 
години наред се е занимавала с 
по-малки деца с увреден слух в 
театрални постановки. 

С българския жестов език ние 
постигнахме наистина много до-
бра изява, с която се гордеем. 
Консултант и преводач беше Таня 
Димитрова. Една изключително 
упорита жена, която дълги годи-
ни вече преподава жестов език на 
децата с увреден слух.

Не случайно авторите на про-
екта са избрали точно тази при-
казка. Да бъдеш Палечка” се 
казва проектът, защото там се 
преплитат темите за хората, които 
са родени различни, но намират 
път да бъдат щастливи заедно с 
останалите. Всъщност – не е ли 
животът на Палечка нашият урок 
за света, който отправяме към 
другите? Разбира се, че е така! За-
щото представлението мина блес-
тящо. А залата беше препълнена 
от глухи и чуващи зрители. Какво 
по-голямо признание за култур-
ната роля и вдъхновението след 
този уникален филм!

Росица Караджова

Куклено-жестов филм по приказката 
„Палечка” на Ханс Кристиян Андерсен

Участват: Росица Караджова, Катя Йорданова, Мануела Саркисян, 
Алекс Йорданов, Митко Якимов, Любомир Желев, Веселин Петров
Режисьор и сценарист: Мила Коларова
Художник: Станислава Кръстева
Музика и звукова среда: Александър Логозаров
Оператор, монтаж и постпродукция: Владимир Василев
Консултант по жестов език: Таня Димитрова

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа 
на Национален фонд „Култура”

 „Да бъдеш Палечка”
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ПЕРСПЕКТИВА ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ         И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ „ТИ ЧУВАШ”

думи и термини, които се изу-
чават и учениците да могат да 
ги разбират. По онова време 
– най-прогресивното, което са 
се опитали да направят, е било 
въвеждането на стенографията. 
В днешно време обаче, ние сме 
длъжни да направим своето.
След като се премина през раз-
лични етапи, когато се говореше 
и за билингвизъм, за тотална ко-
муникация, за  приоритет на жес-
тов език в определени системи, 
ние днес стигнахме до напълно 
иновативните  насоки.

И смятаме, че прилагането 
на дигиталното образование 
дава  изключително по-добри 
възможности за това учениците 
да разбират  съдържанието. За-
щото те вече могат да онагледят 
всеки един процес, да го виждат 
в реално време. Става дума за 
използването на системи като 
„променена реалност”  и „доба-
вена реалност”. 

Какво представлява това? 
Ето един съвсем прост пример. 
Когато в часовете по биология 
говорим за ДНК,  или за движе-
нието на червените кръвни тел-
ца, всичко това може да се види. 
Системата „добавена реалност” 
позволява  на ученика да спре в 
някакъв момент, да добави нещо 
допълнително към него, или пък 
самия учител да се намеси, така 
че да се фиксира вниманието на 
детето към определен момент. 
И това нещо вече не е просто 
картинка, а се показва в движе-
ние. Така, че използването и  на 
VR-очила (очила за виртуална 
реалност ), позволяват на детето 
да вижда това, което иска и му 
е нужно. Тук вече може съвсем 
персонално да бъде ориентиран 
учебният процес според темпа 

на развитие на самото дете. А 
използването му  в среден и го-
рен курс е насочено освен към 
прилагането на образователни 
софтуерни продукти, до голяма 
степен – и на нови програми. 
Ще  разчитаме на това Минис-
терството на образованието да 
утвърди  такива програми, които 
да позволят да се осъвремени 
наличната база.  Т. е. – вече няма 
да съществуват компютърни ка-
бинети във вида, в който са били 
досега, а всеки един кабинет би 
могъл да се превърне  в нещо 
като така наречена „количка” с 
мобилни устройства, която да 
може да се движи.

- Но това изисква и сериозно 
оборудване.

- Да. Поради тази причина при 
нас от тази година има безжичен 
интернет абсолютно навсякъде, 
включително и в общежитията, 
за да може всичко това да се 
случва. Така нареченото „темп- 
оборудване” и въобще  такъв 
софтуер, е важно за предмети 
като биология, химия, физика, 
които изискват онагледяване.  И 
за нас то наистина е много ва-
жно, защото позволява на съв-
сем друго ниво да се изведе 
разбирането на учебния мате-
риал. Затова влагането на такива 
образователни продукти е доста 
важно – тук говорим за 360-гра-
дусова камера, за да могат всич-
ки да бъдат не само ползватели, 
но и да могат да създават и свои 
собствени материали.

- Далеко в бъдещето гледа-
те.

- Така е. Засега обаче, диги-
тализацията е най-важна. Сега 
много силно работим и за диги-
тализацията на библиотеката, 
защото това ще е информацион-

ният център, който ще позволява 
да се съхраняват най-различни 
ресурси. Именно в тази библи-
отека ще бъдат съхранени до-
кументи от „Златния фонд” на 
българската телевизия и радио, 
и образци, които децата могат 
да гледат – да кажем екраниза-
ция на филми, които те изучават 
в училище. Това се прави не слу-
чайно, не просто, за да се запъл-
ва времето, а за да може да се 
подобри четенето с разбирането. 
В този момент, в който те изуча-
ват нещо, някакъв откъс може 
да се връща толкова пъти, колко-
то трябва, за да може детето да 
проумее смисъла на това нещо.  
Защото с течение на времето на-
чинът на живот се променя. И в 
произведенията, които се четат, 
има неща, които съвременните 
деца  трудно разбират.

- Вестник „Тишина” ще пуб-
ликува в следващи броеве и 
проблеми, поставени в презен-
тациите  на специалисти от 
други страни на ХV-а конфе-
ренция. Но като че ли България 
е пред всички?

- Много интересен беше до-
кладът от Македония, от учили-
щето в Битоля. И Австрия пред-
стави прекрасни иновации за 
кохлеарните импланти. И  други-
те бяха наистина достойни.

А ние продължаваме напред.
Много се радвам, че колекти-

вът ни е от млади хора, които са 
наистина мотивирани и амбици-
рани да работят по начина, който 
подхожда на новото време. Ми-
сля, че ще успяваме! Защото лю-
бовта ни към децата е голяма и 
осмисля живота ни!

Интервю на Йорданка 
Димитрова

СЕМИНАР И ОБЩО СЪБРАНИЕ (ГЕНЕРАЛНА 
АСАМБЛЕЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

От стр. 1

Генералната асамблея беше 
възможност за членовете и 
делегатите на ЕСГ да оценят 
работата и дейността на орга-
низацията през 2018. г. Това 
включваше представяне на по-
литиката на ЕСГ, представяне 
на комуникацията и медийната 
стратегия, както и преглед на 
бюджета. 

Освен това партньорите на 
ЕСГ, на ЕФХУ (Европейския фо-
рум на хората с увреждания) и 
всички други, съпричастни към 
работата на ЕСГ организации 
(сред които и европейския фо-
рум на преводачите на жестов 
език), на този съвместен форум 
за пореден път подчертаха кол-
ко е важно за успешната работа 
тясното сътрудничество с ЕСГ.

Предния ден, на 17 май, се 
проведе и съвместен семинар 
с националната асоциация на 

глухите в Румъния, на който бе 
осъществено представяне на 
европейските организации на 
глухите. В работата на семинара 
взеха участие президентът на 
Румънската национална асоци-
ация на глухите Михаил Гречку; 
д-р Диана Лорета, представител 
на румънското председателство 

на ЕС; Марку Йокинен, пре-
зидент на ЕСГ; Даниела Тонч, 
председател на Румънския на-
ционален съвет по въпросите на 
уврежданията; Алън Кайса, член 
на борда на Световната федера-
ция на глухите; Умберто Инсоле-
ра, член на изпълнителния ко-
митет на европейската комисия 

за инвалидност; Ивана Бучко, 
президент на Европейския фо-
рум на преводачите на жестов 
език;  Лерос Луиджи, председа-
тел на европейската мрежа на 
езика на знаците; Денис Хуге-
вейн,  председател на Европей-
ския съюз на глухите младежи, 
Филип Джерард, генерален се-
кретар на Европейската спортна 
организация и др. 

Успоредно с това беше дадена 
възможност на представителите 
на всички 27 организации на 
глухите, присъстващи на семи-
нара, да направят представяне 
на техните асоциации. Презен-
тациите бяха много интересни и 
показаха колко разнообразна е 
дейността на всяка една органи-
зация – докато някои асоциации 
са добре финансирани, други се 
борят да намерят финансиране. 
София Калинова, представител 
на Съюза на глухите в България, 
отговаряща за политическите и 

международните въпроси, на-
прави изключително впечатля-
ваща презентация за дейността 
и работата на Съюза на глухите 
в България.  

Общото събрание на ЕСГ 
приключи с решението на де-
легатите следващата Генерална 
асамблея да се проведе през 
2020 година в Загреб, Хърватия. 
Ръководството на ЕСГ изказва 
сърдечна благодарност и при-
знателност на всички делегати и 
на Румънската национална асо-
циация на глухите за прекрас-
ното домакинство и чудесните 
условия за провеждането на се-
минара и общото събрание.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни 

на ЕСГ, представени в 
официалната им страница в 

интернет
Снимка Регула Перолаз, 

Туитър
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ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Уважаеми читатели, 
 Днес ви съобщаваме за последните отчетни събрания в ра-

йонните  организации на СГБ. 
 Нямаше в последните няколко месеца кътче от страната ни, 

където проблемите на глухите хора да не бяха дискутирани и 
където нашите успехи да не бяха показани. 

 С толкова енергия глухите хора говориха за себе си, с толко-
ва искрено  желание и доброта търсеха как и сега животът ни 
да се промени.

 Много са ни пречките. И неразбирането към нас също. Но, 
кога ли не е било така.

 Днес обаче новото време изисква от нас и нов начин да бъ-
дем силни и горди. 

 Днес трябва да сме единни, за да сме силни. С тази сила, 
която на нас напълно ни принадлежи!

 Стотиците, а може би и хиляди предложения, които бяха 
направени по време на отчетната кампания в цялата система 
на СГБ, вече са систематизирани и обобщени. Най-важните ще 
бъдат обсъдени на Общото отчетно събрание на пълномощ-
ниците на СГБ. 

 Как да не очакваме добрите вести. Толкова скоро ще дойдат те!
 А вестник „Тишина” пръв ще ви информира за всичко това!

 Варна

Успешна 2018 година 
за варненската районна организация

Отчетната кампания на районната организация на глухите във Варна приключи на 
10.05.2018 г. със събранието на пълномощниците. От 25 пълномощници присъстваха 22 
души, което даде легитимност на събранието и работата му започна в насрочения час. 

Двата отчетни доклада – за дейността на организацията през 2018 г. и на контролната 
ревизионна комисия, заедно с проекто-програмата за  дейността през настоящата годи-
на бяха предоставени предварително на пълномощниците, затова председателите на 
РС и на КРК прочетоха кратки резюмета и се премина към обсъждане на материалите.

Изказванията на пълномощниците бяха насочени предимно към програмата за дей-
ността през настоящата година. Дадоха се предложения за различни прояви и дейнос-
ти  за по-ефективна работа, като привличане на тежкочуващи млади хора и на такива 
с кохлеарни импланти в организацията. Предложиха се идеи как по-ефективно да се 
събира членският внос, но някои от тях касаят  промяна в устава на СГБ. На поставените 
въпроси отговори изчерпателно Диан Демиров, председател на РО. 

Събранието приключи с  пожеланието, отправено от председателя на РО за ползот-
ворна работа  при реализиране на гласуваната единодушно програма за дейността на 
районната организация.

Радка Стойкова, координатор на РО-Варна

 Хасково

С повече отговорност към дейността на РО
На 19 май т. г. се про-

веде годишното отчетно 
събрание на пълномощни-
ците на районната органи-
зация на глухите в Хасково. 
Събранието започна в оп-
ределения час и бе открито 
от Митко Иванов,предсе-
дател на РО, и протече по 
обявения дневен ред. 

Всички почетоха с ед-
номинутно мълчание па-
метта на починалата пре-
ди два дни Надка Янкова, 
дългогодишен член на РО. 
Единодушно избраната тричленна комисия по пълномощията с председател Маргарита 
Пирова отчете, че от общо 21 избрани пълномощници, необходимият брой от 11 от тях 
присъстват (50+1) и събранието има кворум. 

Отчетният доклад за извършената работа през 2018 г. и проектопрограмата за 2019 г. 
бяха прочетени от г-н Иванов. В доклада бе представена организационната, социалната 
и административна дейност през изминалия период. Изказано бе съжаление за липса-
та на млади членове, а оттам и на художествени състави.

По отношение на проектопрограмата за дейността през 2019 г. нямаше направени 
предложения и допълнения, и същата бе гласувана и приета единодушно от присъства-
щите пълномощници.

Прочетен бе и отчетният доклад на контролно-ревизионната комисия към РО за 2018 г.
Участие в изказванията по т. 4 от дневния ред (текущи въпроси) взеха Иван Русев, 

Мария Лачева и Светла Караджова. Всички бяха запознати с предстоящите задачи и ме-
роприятия, организирани както от районната организация, така и на национално ниво.

Като цяло събранието премина в спокойна и делова обстановка. Накрая г-н Иванов 
благодари на пълномощниците за присъствието им, пожела на всички здраве и да бъ-
дат по-отговорни към работата на организацията си. 

С това дневния ред бе изчерпан и събранието бе закрито.   
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Горна Оряховица 

Узаконяването на  жестовия език закъснява

На 14 май 2019 година в клуба на РО-Горна Оряховица се проведе отчетното събра-
ние на организацията. 

На събранието присъства Николай Нинов, председател на СГБ и пълномощник на 
Горна Оряховица. 

Отчете се дейността на организацията за изминалата година, която бе наситена с 
много мероприятия, отразени в доклада на районния съвет. След прочитането на до-
клада на КК и програмата за дейността през тази година, думата бе дадена на при-
състващите за изказвания. Секретарките на ТО със задоволство отбелязаха активното 
участие на членовете на организацията във всички национални и местни мероприятия 
през изминалата година. Изказванията на пълномощниците бяха насочени предимно 
към доходите на хората, защото това е важно за съществуването им. Коментира се но-
вият начин на индивидуална оценка и това, че парите с всеки нов закон или промяна на 
стар такъв, ощетяват гражданите с увреден слух. Много се говори и за узаконяването на 
жестовия език, много закъснял процес, който трябваше досега да се реши. Забавянето 
на това решение също ощетява хората, защото законно не може да се плаща за услугите 
на преводачите на жестов език. 

Докладите на РС и КК се приеха без забележки и допълнения. Приета бе и програ-
мата за дейността.

Събранието премина в приятна обстановка, с много коментари и накрая с решения, 
предимно за участие на наши членове в националните мероприятия, организирането 
на екскурзия за празника на СГБ, честването на 85-годишнината на СГБ, участието ни в 
прегледа на художествената самодейност. 

И след събранието на чаша кафе, в приятелски разговор, се коментираха бъдещите 
планове и тяхното изпълнение.  Хубаво е, когато между хората има приятелство, про-
тегната ръка, сътрудничество. Тогава задачите са лесно изпълними.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

Стара Загора

Интересни предложения за новата програма 
на районната организация

През месец април 2019 г. бяха проведени отчетните събрания на трите организации 
на територията на районната организация на глухите в Стара Загора. Те преминаха съ-
гласно изискванията на устава на Съюза на глухите в България. Поставени бяха въпроси 
относно дейността – организационни, културни и туристически прояви, социални въ-
проси и други. Най-вече активността беше насочена къде и как да отбележим 85 години 
от създаването на Съюза на глухите в България.

На 20 май 2019 г. от 17 часа се проведе и събранието на пълномощниците на РО. Гост 
на събранието бе Мария Каварджикова, координатор на РО. Събранието бе открито от 
председателя на районната организация Антония Хубенова. След гласуване бяха избра-
ни две комисии – мандатна и по програмата. Председателят на комисията по проверка 
на пълномощията (мандатна) Петя Желева докладва за редовността на събранието: „От 
избрани 15 пълномощници от три териториални организации представляващи РО, на съ-
бранието присъстват 14 души, 1 отсъства по уважителни причини. На основание чл. 32 т. 
5 от устава на СГБ събранието е законно, може да се проведе и взима решения”.

След като бе прочетено резюмето по доклада за дейността за 2018 г., паралелно с 
направена компютърна презентация с мултимедийно средство на всички вътрешни и 
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За поредна година успяхме да осъщест-
вим нашите планове, които включваха по-
сещения до забележителни места и музеи, 
с цел да опознаем не само природните за-
бележителности в красивата ни родина, но и 
да научим нещо ново от историята ни. 

Тази година решихме да посетим гр. Котел, 
с. Жеравна и крепостта Овеч до гр. Провадия. 
В ранните утринни часове отпътувахме и въ-
преки прогнозата „за преваляване” се радва-
хме на хубаво и слънчево време през целия 
ден! 

Първата ни спирка бе Природонаучни-
ят музей в гр. Котел. Музеят е създаден от 
местния учител Васил Георгиев (1875–1963), 
който в продължение на 60 години събира 
богата природонаучна сбирка за Котленския 
регион. През 1951 г. музеят става самостоя-
телна институция, а през 1981 г. се сдобива 
със сградата, в която се помещава и сега.  В 
нея, на площ от 1000 кв. м., е организирана 
уникална експозиция – животинските видо-
ве са показани в естествените си местооби-
тания. Изложени са и редки, застрашени от 
изчезване видове, като дропла, черен ле-
шояд, черен щъркел, скален орел, видра, 
кафява мечка. Във фонда на музея се съхра-
няват около 30 000 експоната от живата и не-
живата природа на Източна Стара планина. 
Експонатите са разпределени тематично – 
безгръбначни, фосили, висши растения, на-
секоми, риби, земноводни, влечуги, птици, 
бозайници. С интерес разгледахме всичко 
представено в отделните експозиции и кога-
то разходката ни из залите на музея свърши, 
се отправихме към друга забележителност 
в града -  музеят „Котленски възрожденци”, 

която се помещава в сградата на пантеона 
на Георги Стойков Раковски. Открита е през 
1981 г. по случай честването на 1 300 години 
от създаването на България. Експозицията е 
разположена в 4 зали – „Будители”, „Просве-
тители”, „Бунтовници” и „Революционери”. 
Представени са уникални експонати, които 
разкриват книжовната и просветителската 
дейност на котленските възрожденци.

След кратка почивка тръгнахме за Жерав-
на. Там посетихме няколко къщи на бележи-
ти българи и, разбира се, къщата-музей на 
Йордан Йовков, с когото е тясно свързана 
нашата Добруджа. Обяснихме на уредничка-
та, че сме от Добрич и само ще гледаме, по-
неже нямаме преводач. Тя се зарадва много 
и възкликна „И аз съм от Добрич!”. Положи 
голямо старание с ясна артикулация и би-
тови жестове да ни разкаже накратко исто-
рията на Йовков и за времето, през което е 
живял в Жеравна. Такова мило посрещане и 
отношение не сме срещали досега. Благода-
рихме й от сърце!

И, разбира се, времето премина неусетно 
и в късните следобедни часове тръгнахме об-
ратно – към крепостта Овеч, която ни беше 
на път. До нея се стига по екопътека, която се 
оказа непосилна за някои, понеже беше дос-
та стръмна, но все пак успяхме да се изкачим 
на най-високата част. Гледката, която се откри 
пред нас, беше уникална! Цяла Провадия 
беше под нас!

Преизпълнени и наситени с положителни 
емоции и нови впечатления, се прибрахме в 
Добрич към 20 ч. Уникална е нашата страна и 
дано сме живи и здрави, за да имаме повече 
възможности да я опознаем!

Петя Митева

ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

национални наши прояви, пълномощниците бяха запознати и с доклада на районната 
контролна комисия за 2018 г., както и с програмата за дейността за 2019 г., след което 
бе дадена думата на присъстващите за изказвания, предложения, мнения и други въ-
проси, свързани с всеобхватната дейност на РО.

Бяха поставени редица въпроси за разходването на средствата по бюджета на РО, 
предложение направено до общината за удължаване на срока на издаваните карти 
за безплатно паркиране в „Зелена зона” на града за повече от една година, особено 
за хората с пожизнени телкове и други. Отново, както и на териториалните събрания 
се дискутира, къде да отбележим 85-годишнината на СГБ. След гласуване се стигна до 
окончателно решение и то е да се проведе двудневна екскурзия до гр. Шумен, Плиска 
и Преслав.

Накрая пълномощниците след гласуване приеха доклада за дейността на РО за 2018 
г., доклада на районната контролна комисия за 2018 г. и програмата за дейността през 
2019 г. След това събранието бе закрито с пожелание за успешна и ползотворна работа.

Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

 
 Русе

Отчетната кампания приключи  успешно
Общото отчетно събрание на пълномощниците на районната организация на глухите 

се проведе в клуба на 11 май от 10 часа. От 15 пълномощници, присъстваха 13, отсъст-
ваха двама по уважителни причини. То бе открито от председателя Владимир Владими-
ров, а за председател на събранието бе избрана Мариана Маркова.

Събранието премина при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад за дейността на РО 
за 2018 г. – докладва Владимир Владимиров. 2. Отчетен доклад за дейността на РКК за 
2018 г. – докладва Юлия Станкова. 3. Приемане на програмата за дейността за 2019 г. – 
докладва Владимир Владимиров.

Пълномощниците проявиха активност и след станалите разисквания единодушно 
приеха отчетните доклади и проекта на програмата за дейността на РО за настоящата 
година, като бе взето решение по случай 85-годишнината на СГБ да се проведе екскур-
зия до Румъния с маршрут Бран, Брашов, Синая, Букурещ.

Така премина събранието на РО-Русе, предшествано от проведените по график от-
четни събрания в териториалните организации, преминали на ниво, като бе спазен 
дневния ред и устава на СГБ. 

Отчетната кампания на русенската организация показа, че членовете на ТО и РО и 
техните ръководства са достойни гаранти за успешното развитие на СГБ.

Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

София

Активно участие в обсъждането

Годишното отчетно събрание на софийската организация на глухите се състоя на 16 
май в залата на СГБ в столицата. То се проведе съгласно дневния ред. Гости на събра-
нието бяха Йоло Георгиев от футболната организация, Сийка Кинова от ТО-Пирдоп, Го-
ран Горанов. Събранието беше с много обсъждания, предложения както и спорове. 

В крайна сметка, се взеха следните решения: 1. Искането на ФК „Урбих 1936” да бъде 
официално признат клуб към СГБ, както и да получава субсидия за своята дейност, беше 
одобрено, за което ще се изпрати официално писмо  с молба за одобрение до ЦУ на СГБ 
и до пълномощниците на общото събрание на СГБ.

 2. Бяха обсъдени много имена на активисти и съюзни деятели за награждаване със 
съюзни отличия, чийто списък също ще бъде предоставен на ЦУ на СГБ. 3. Обсъждане 
поведението на някои наши членове и последвали мерки. 4. Молбата на ТО-Перник 
за основен ремонт – заради голямата сума молбата им ще се препрати към ЦУ на СГБ. 

5. Проведено беше тайно гласуване за предложението да се направят 2 градски терито-
риални организации вместо сегашните четири. Мнозинството реши да останат 4 градски ТО.

Дамян Калчев, председател на РО, изказа одобрение за активната позиция на при-
състващите и им благодари.

Зоя Гюрова

РОД И ИСТОРИЯ

Докосване до природата и историята
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Нашият живот в СГБ
Завършваме поредицата от представянето на дейността на районните организации на СГБ през изминалата 2018 г. 

с отчетеното за свършената работа в РО на глухите в Бургас, Дупница и Хасково.

Районна организация в Бургас

По отношение на организационната дейност – в началото на 2018 година се прове-
доха годишните отчетни събрания и едно заседание на РС. Младежката организация 
проведе събрание, на което присъстващите бяха информирани за организационните 
прояви на МОСГБ. ТО в Карнобат и Поморие проведоха честване на традиционни на-
родни празници. През цялата изминала година всеки вторник и четвъртък клубът за 
социални контакти в районната организация се посещаваше редовно от членовете, 
които взаимно общуваха, като си разменяха информации, обсъждаха различни съби-
тия и проблеми, споделяха мнения или използваха интернет връзка за комуникация 
с приятели от страната и чужбина. Двама пълномощници взеха участие в общото го-
дишно отчетно събрание на СГБ в София; проведоха се и заседания на РС; 4 души от 
РО взеха участие в националния семинар с ръководствата на РО и представителите на 
женсъветите. В края на годината се проведоха изборните събрания в ТО и РО; двама 
пълномощници участваха в общото събрание на СГБ в София и трима – в общото събра-
ние на МОСГБ, а младежката организация към РО проведе поредното отчетно-изборно 
събрание. 

Културно-масова дейност: в началото на годината в клуба на РО беше честван Ба-
бинден; проведе се кулинарна изложба на тема „Тиква”; за Международния ден на 
жената се проведе тържество, посветено на майката и жената; част от младите чле-
нове се включиха в конкурса в Сливен за „Мис и мистър „Тишина” с пролетен бал; по 
повод Великден в клуба на РО, се проведе празненство. По повод 12 юли, деня на СГБ, 
осъществихме посещение на парк „Росенец”; а в края на юли 30 души пожелаха да 
разгледат ферма за щрауси, намираща се близо до града. Подобаващо бе отпразнуван 
60-годишният юбилей на РО. По случай 3 декември самодейци от РО взеха участие в 
програмата на концерта на община Бургас; а от ТО в Поморие част от членовете взеха 
участие в проява на общината. На 16 декември в клуба на РО се състоя коледно-ново-
годишно празненство. 

Туристическа и спортна дейност: на 16 март, съвместно със „Социален център” и РО 
на слепите, проведохме традиционния, осми поред, шахматен турнир за хора с увреж-
дания, посветен на Трети март; риболовци от РО взеха участие в националното състе-
зание по спортен риболов; 37 туристи участваха в националния туристически събор в 
Паничище; осъществихме посещение на парк „Острова” в Пазарджик. 

Социална дейност: целогодишно членовете се подпомагаха при попълване на вся-
какви видове документи и молби за винетки, ТЕЛК, общински жилища; „Социално 
подпомагане”, целеви помощи по чл. 51. Периодично се осъществяваха консултации 
и жестови услуги на нуждаещите се съюзни членове там, където е необходимо. След 
приключването на приема на заявленията за целева помощ по чл. 51 на ППЗИХУ и пре-
даването им в АХУ, през четвъртото тримесечие се извърши изплащането на помощите. 
Беше оказа помощ при търсене на работа и 12 членове бяха назначени за постоянно. 
Продължи периодичното подпомагане при попълване на различни молби и подаване 
на документи в КАТ. Съгласно правилника на СГБ, бяха предоставени социални помощи 
на нуждаещите се членове. 

За едногодишния отчетен период се проведоха общо 153 мероприятия с 3 785 
членове (включително и тези, на които бяха предоставени социални услуги).

Районна организация в Дупница

Организационна дейност: в началото на годината се проведоха годишните отчет-
ни събрания в ТО и РО. Клубът за социални контакти се посещаваше редовно всеки 
вторник и четвъртък, като членовете осъществяваха социални контакти чрез активна 
комуникация помежду си – разменяха си информация, обсъждаха идеи, споделяха 
мненията си, получаваха социални консултации и др. Редовно се провеждаха и засе-
данията на РС, на които се обсъждаха най-различни въпроси, свързани с дейността 
и се взимаха решения за отпускане на социални помощи на нуждаещи се членове. 
В края на годината се проведоха изборните събрания в ТО и РО; двама членове взе-
ха участие в общото събрание на МОСГБ; двама пълномощници участваха в общото 
изборно събрание на СГБ. Бяха организирани и осъществени следните мероприятия: 

РО-Дупница: отбелязване на 3 декември, международният ден на хората с уврежда-
ния; ТО-Кюстендил – организационно събрание в клуба по повод 3 декември; ТО-Сан-
дански – отбелязване на 3 декември. 

Културно-масова дейност: в клубовете на РО и ТО се проведоха чествания на Осми 
март и посрещане на  Първа пролет; провеждаха се и репетиции на групата за ху-
дожествено слово и песенно изпълнение с мимика и жест; по повод великденските 
празници – състезание за най-здраво и най-красиво великденско яйце с участието на 
членове от РО и ТО; част от членовете на ТО-Кюстендил присъстваха на тържествата 
„Кюстендилска пролет”; осъществихме традиционното честване на 12 юли – деня на 
СГБ, със събрание в самия ден в клуба на РО, на което бе представена кратка истори-
ческа ретроспекция от основаването на  СГБ през 1934 г. до наши дни; на 14 юли, в 
почивната база на „Тих труд” до Рилския манастир – честване на 60-годишния юбилей 
на РО. В края на годината проведохме сбирка на клуба на жените за Коледа с тради-
ции и обичаи; състоя се и коледно празненство в ТО-Петрич. 

Туристическа и спортна дейност: участие на риболовците от РО в осмия нацио-
нален събор по спортен риболов; членовете на ТО-Петрич осъществиха излет до Са-
муиловата крепост; част от членовете на РО посетиха местността „Провиралката” при 
гроба на свети Иван Рилски; проведе се вътрешен шах турнир на РО; туристите от РО 
участваха масово в националния туристически събор в Паничище; четирима членове 
взеха участие във второто Държавно първенство по шахмат за глухи. 

Социална дейност: периодично през цялата изминала година членовете се подпо-
магаха при попълване на различни молби за батерии и слухови апарати, „Социално 
подпомагане”, ТЕЛК, пенсиониране, винетки и др.; съгласно правилника на СГБ, се 
предоставиха социални помощи на нуждаещите се членове; извършиха се и жестови 
услуги на членовете, които имаха нужда от лечение при лични лекари и специалисти, 
при нотариус, в съда, в болницата, общината и др. институции; обработиха се и бяха 
подадени молби-декларации за целеви помощи по чл. 51 на ППЗИХУ, които бяха из-
платени през четвъртото тримесечие. 

Общо за изминалата 2018 г. се осъществиха 144 социални контакти, прояви 
и мероприятия с участието на 3 225 членове, заедно с тези, на които бяха пре-
доставени социални услуги. 

Районна организация в Хасково

Организационна дейност: членовете на ТО и РО проведоха годишните си отчетни 
събрания. Клубовете за социални контакти в РО и ТО се посещаваха редовно, като 
този на РО – всеки понеделник и четвъртък, а в ТО членовете ежеседмично провеж-
даха организационни събрания. РО и ТО по места организираха и проведоха различ-
ни дискусии, беседи и срещи, като проведената работна среща на членове на РО със 
специалисти от НОИ-Хасково; 4 представители на РО взеха участие в националния 
семинар с ръководствата на РО и представители на женсъветите в Приморско; в края 
на годината се проведени изборните събрания в ТО и РО; проведоха се и 4 заседания 
на РС. ТО по места организираха и проведоха ежеседмичните събирания в клубове-
те. 

Културно-масова дейност: в РО и ТО се проведоха чествания на Бабинден, Осми 
март и Първа пролет. Отбелязан бе и празникът на Трифон Зарезан. Празнувахме 
Великден в РО и ТО. Участвахме в пролетния бал. Участие в мероприятията за деня 
на Хасково. Събиране на любителите на природата и спортните игри на Богородич-
на рибена чорба в гр. Харманли. Празнуване на курбан байрам в ТО-Момчилград. 
Празнуване на юбилейни годишнини в РО. Отбелязване на Международния ден на 
хората с увреждания 3 декември с концерт в театър „Иван Димов” и в 4 ТО. Празну-
ване на Коледа. 

Туристическа дейност: Проведохме екскурзия до Кръстова гора за 12 юли, деня 
на СГБ и също така бе проведено мероприятие в ТО-Кърджали за 12 юли. Участие на 
риболовци в състезанието по спортен риболов. Проведено вътрешно състезание по 
шах. Участие в националния туристически събор на Паничище. Участие в предста-
вяне на проект „Пътеки за достъпен туризъм” в гр. Кърджали. Участие във второто 
държавно първенство по шахмат. Осъществиха се 2 екскурзии. 

Социална дейност: периодично през цялата изминала година членовете се под-
помагаха при попълването на различни молби и документи – за батерии и слухови 
апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки, такива за интеграция и 
при подаване на документи за пенсиониране. Съгласно правилника на СГБ бяха пре-
доставени социални помощи на нуждаещите се членове. Периодично се извършваха 
жестови услуги на съюзните членове, които имаха нужда от лечение при лични ле-
кари и специалисти, при нотариус, в съда, в болницата, полицията и др. институции. 
Бяха обработени и подадени документите за целева помощ за жестов превод по чл. 
51 на ППЗИХУ, които бяха изплатени през четвъртото тримесечие на годината. 

Общо за изминалата 2018 г. бяха  проведени 451 мероприятия и социални кон-
такти с участието на 3 602 членове, вкл. и тези, на които бяха предоставени 
социални услуги.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки архив на в. „Тишина”
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В началото на 2018 г. в Москов-
ския държавен лингвинистичен 
университет (МГЛУ) започнаха 
една нова и съвършено особена 
програма за професионална пре-
подготовка, като решили да при-
влекат и обучат група нечуващи 
студенти, които да получат ква-
лификация за преподаватели на 
руски жестов език. Били записани 
10 студенти от различни  руски 
градове. Повече от 10 месеца те 
се обучавали по  професионалния 
цикъл на следните дисциплини: 
педагогика, психология, методи-
ка за обучение по жестов език и 
обща лингвинистика.

При завършването на едного-
дишния  курс през февруари тази 
година, след  взимането на изпи-
тите, на тези студенти е връчен 
диплом за професионална пре-
подготовка. Предвижда се те да 
станат преподаватели по руски 
жестов език в учебните заведе-
ния за предучилищно и училищ-
но образование, и  а така също 
да обучават и възрастни (педаго-
зи и родители на глухи деца). По 
този повод редакцията на руско-
то списание „В едином строю” 
(ВЕС) се обърна към тях със след-
ните въпроси:

- Доколко трудно ви беше 
да работите с глухи слушате-
ли?Какви проблеми  трябваше 
да се решават по време на обу-
чението?

- Интересно ли ви беше да 
работите с глухи слушатели? 
Възможно ли беше да научите 
за себе си нещо ново при общу-
ването си с тях?

 - Доколко важен беше този 
курс? Вярвате ли, че тези спе-
циалисти ще бъдат необходи-
ми и търсени?

Отговорите, несъмнено, пред-
ставляват интерес:

Кира Ирисханова, преподава-
тел по лингвистика: в този курс за 
първи път ми се случи да препо-
давам  лингвистика на текстовите 
езици на групата глухи слушатели. 
С мен в качеството си на превода-
чи работиха  две чуващи студент-
ки от първи курс по магистратура. 
Основната  трудност беше липса-
та на учебник по лингвистика  за 
жестовите езици на руски език. 
Беше ми интересно да работя с 
глухите слушатели. Те ме  покори-
ха със своята интелигентност, то-
пло отношение и дълбоката си за-
интересованост към преподава-
ния материал. Понякога се случ-
ваше  на нашите преводачи да им 
бъде трудно да преведат някой 
термин и цялата група обсъжда-
ше и подсказваше необходимия 
вариант. Не съм се съмнявала във 
важността на този курс  и негова-
та необходимост сега.Този курс  
е  за това как са устроени всички 
естествени езици – вербалните и 
жестовите. Като знаеш как е ус-
троен  езикът, въобще може мно-
го лесно и бързо е да усвоиш кой 
да е език. Освен това, подобни 
лингвинистични знания издигат 
слушателя на ново професионал-

но ниво, разширяват кръгозора 
му, а такива специалисти сега са 
много потребни.

Виктор Палений, преподава-
тел  по „История и култура на 
глухите”: не беше особено слож-
но. Материали за лекциите ми 
по история и култура на глухите  
имах в излишък. И слушателите 
с интерес  възприемаха инфор-
мацията. Монолозите на моите 
лекции често се превръщаха в 
диалози, по време на които на-
учавах немалко любопитни под-
робности и сверявах някои мои 
мнения по отношение  опреде-
лени моменти от културата на 
глухите и спецификата на техни-
те взаимоотношения с  чуващия 
свят. Това стана възможно благо-
дарение на факта, че в групата се 
бяха събрали хора, които имаха 
активна  жизнена позиция и чес-
то са пътували в чужбина, където 
са общували  с глухите от различ-
ните страни. За отбелязване е 
нещо важно - многото проблеми 
с преводачите  бяха предизвика-
ни от липсата на професионални 
преподватели по жестов език от 
средата на неговите носители. 
Най-напред – слабото владеене 
на обратния превод,  неразби-
ране на модела на поведението 
на глухите и склонността към па-
тернализъм (патернализъм – от 
латински pater – баща, е полити-
ка, наподобяваща йерархичната 
структура в рода и семейството, 
произтичаща от бащата, тоест на-
подобяваща или съдържаща па-
триархат, бел. ред.). Надявам се, 
че випускниците  на този курс ще 
дадат своя принос за разрешава-
нето на тези проблеми.

Виктория Подпругина – пре-
подавател по психология: ра-
ботата не беше трудна, защото  
още на първата среща, понеже 
не бяха предупредили жестови-
те преводачи навреме, контактът 
с групата стана спонтанно. Как-
то казват – всяко зло за добро! 
Трудностите възникнаха заради 

техническото осигуряване. На-
ложило се беше да се подготви 
огромно количество материали. 
Стана интересно, когато  участни-
ците в курса започнаха сами да 
участват, внасяйки личен опит, 
свое виждане, лично отношение 
към изучавания материал. Кур-
сът стана интерактивен и още 
по-наситен в познавателен и в 
личен план за всички участници, 
включително и за мен. Този курс 
стана  полезен  не само в стреме-
жа да се подготвят компетентни 
специалисти, но и помогна за 
личностното самоактуализиране 
в намирането  и откриването в 
себе си на нови способности.

На някои от слушателите бяха 
зададени следните въпроси: 

-  Как узнахте за провеждане-
то на този курс?

- Какво най- много ви хареса в 
този курс?

 - Кое беше най- сложното за 
вас  при това учение?

- Как планирате да използва-
те получените знания?

Юлия Кригина от Тула: в моето 
семейство всички владеят руски 
жестов език и аз винаги съм го 
обичала, но не знаех къде бих мо-
гла да го  уча. По една случайност, 
преди две години, на един мла-
дежки форум, ми   беше разказа-
но за  курс, за който набират же-
лаещи да го учат. И аз реших да се 
включа в него. В моята група има 
забележителни първокурсници, 
където всички сме едномишле-
ници. Винаги има за какво да си 
говорим, да обменяме собстве-
ните си знания и опит, да се пове-
селим. Единственото, което ме за-
трудняваше, е дългия път от Тула 
до Москва и обратно всяка  неде-
ля, което беше доста уморител-
но. След края на курса планирам 
да продължа преподавателската 
си работа  по обучение по руски 
жестов език в моето училище. 
Доставя ми голямо удоволствие 
да виждам как децата с пламнали 
очи стигат до азбуката на руския 

жестов език. Твърдо съм убеде-
на, че всички чуващи хора,, които 
имат контакт с глухи, трябва да 
знаят, макар и само основен жес-
тов език, а всеки сурдопедагог 
трябва да го владее свободно.

Елена  Лапенкова от Москва: 
още от дете мечтаех да стана учи-
телка.  Видях обявата за събиране 
на желаещи да учат в Московския 
лингвинистичен институт и ведна-
га се записах. Този курс  го мина-
вам едновременно с моето висше 
образование в Руския държавен 
сурдопедагогически университет. 
Той ми е нужен, за да повиша зна-
нията си по руски език и да обо-
гатя знанията си по лингвистика 
за жестовите езици. Като бъдещ 
преподавател по жестов език ще 
се опитам да убедя чуващите хора 
да променят своето отношение 
към света на глухите. Сега  в наше-
то общество се появи модата да се 
учи жестов език. Като председател 
на Обединението на  родителите 
на глухи деца  в Москва често се 
сблъсквам с различни проблеми, 
свързани с обучението и образо-
ванието на тези деца. Самата аз 
съм майка на четири нечуващи 
деца. Смятам, че ако в училищата  
въведат руския жестов език, глу-
хите ще бъдат много мотивирани 
и щастливи. Вярвам, че  в бъдеще 
глухите ще  получат достъп до раз-
лични области  от живота, благо-
дарение на  жестовите преводачи, 
които ние ще обучим.

Виктория Скворцова от Крас-
нодар: в моя град съм ръково-
дител на младежкото  движение 
на глухите в Кубан. Нашият край 
е голям  и  често се сблъсквам  с 
недостатъците от липсата на кон-
такти между глухите и  „голямо-
то” общество във всекидневния 
живот. Ние се насочихме към ин-
тегрирането  с чуващите  и започ-
нахме да участваме в съвместни 
изяви. И така се роди идеята да 
се проведе майсторски клас в 
университетите в Краснодар, 
за  да се запознаят студентите 

с културата на глухите. Опитах-
ме да провеждаме курсове по 
руски жестов език. Оказа се, че 
има много желаещи да учат на-
шия език. Има големи проекти  
да се включи жестовият език 
като официален предмет в уни-
верситетските програми, за да 
може новото поколение да има 
правилна представа за глухите и 
тяхната култура, за да се подобри 
живота на глухите и да се разши-
рят възможностите за тяхното 
образование и трудоустройство. 
Научих, че се е появила възмож-
ността да  получа допълнително 
образование в МГЛУ за необхо-
димата ми професия и  реших да  
се включа. След получаването на 
дипломата  ще стана преподава-
тел по руски жестов език, за да 
дам своя принос за повишаване 
жизнения уровен на глухите. По 
време на учението ми хареса, 
че чуващите  педагози се отна-
сяха към нас като  с равни. Ние 
не бяхме „предмет за експери-
мент” или обект за съжаляване. 
По време на обучението научих 
много нови неща. И благодаря на 
преподавателите и на жестовите 
преводачи, че получихме инте-
ресни знания по всеки предмет!

Превод от руски: 
Миряна Мошева

 
Коментар на преводача: в на-

стоящия момент в България сме на 
етап изпълнение на плана на МОН 
за въвеждането на жестовия език 
в специалните училища за глухи 
деца. Т. е. съставянето на методи-
ки за преподаване на жестовия 
език в предучилищната и средната  
възраст, както и за обучението на 
жестовите преводачи. Но още ни-
кой не знае, къде ще се обучават  и 
кой ще обучава бъдещите глухи и 
чуващи преподаватели на българ-
ски жестов език. А те трябва и да 
владеят граматически правилен 
български език, за да се подготвят 
за учители и преводачи. И трябва 
добре да помисли по този въпрос!

Бъдещи преподаватели 
по жестов език
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Отговор от бр. 9

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. Свещена книга на исляма. 5. Част от дърво. 9. Искра. 10. Въоду-
шевление. 12. Прибор за ядене. 13. Името на гръцки поп певец. 14. Частица 
от съдружие. 15. Държавна сигурност. 16. Френска киноартистка „Съседка-
та”. 17. Името на известен английски поп певец. 18. Столицата на Канада. 19. 
Символът на град Айтос. 21. Лодката на 
Тур Хаейердал. 22. Инициалите на съюзен член. 23. Един от първите основа-
тели на СГБ. 24. Герой от филма „Далас”. 25. Името на български рап певец. 
28. Псевдоним на Аспарух Лешников. 29. Стара цивилизация на полуостров 
Юкатан. 30. Приток на река Дунав. 31. Името на английски поп певец.
Отвесно: 1. Голяма птица, обитаваща Андите в Южна Америка. 2. Река в Се-
верозападна България. 3. Едногодишно тревисто растение. 5. Височина на 
точка, отчетена от даден хоризонт. 6. Река в Южна Америка. 7. Вид диво жи-
вотно от рода на котките. 8. Инициалите на наш съюзен член. 10. Долна част 
на стая. 11. Роман от Станислав Лем. 13. Обичай. 14. Село в Северна Бълга-
рия. 16. Номадско евразийско племе. 17. Височинен изтребител двумоторен 
бомбардировач от 1940 г. 20. Инициалите на българска поп певица „Боса по 
асфалта”. 25. Вид руски вертолети. 26. Музикална нота. 27. Инициалите на 
лидерката на БСП. 28. Единица за измерване на земна площ.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

Лекарството „лимонова вода”

Уханието на шоколад

ВКУСНО

ЛЕК ЗА ПУШАЧИТЕ

Идеално за борба с пролетната умора

Пролетно гювече 
със зелении

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
200 гр. краве сирене, 200 гр. крехък спанак, 100 гр. коприва, 1 

връзка лапад, 1 връзка магданоз, 1/4 връзка левурда, 1/4 връзка 
мента, 1 връзка пресен лук, 2 стръка пресен чесън, 80 гр. краве 
масло, 4 яйца, 2 гръцки питки, 3 с. л. зехтин, 1 ч. л. лют червен 
пипер, сол и черен пипер на вкус. 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНE:
копривата се почиства и попарва в кипяща вода. Шокира се 

в ледено студена вода, отцежда се и се подсушава. Лападът, 
лукът, магданозът, ментата, пресният чесън, левурдата и 
спанакът се почистват, измиват се и се подсушават. Нарязват се 
на ситно (ако спанакът е бейби, не се наситнява) и се запържват 
на няколко пъти в сгорещения зехтин. Овкусяват се със сол и 
черен пипер. Сместа се разпределя в 4 гювечета.  Във всяко се 
натрошва сирене и се чуква по едно яйце. Пекат се 10 минути в 
загрята 180 градуса фурна, на вентилатор, като на петата минута 
се похлупват.

Маслото се загрява, дърпа се от огъня, разбърква се с червения 
пипер и се разпределя върху  изпеченото в  гювечетата.

Гювечетата може да сервирате с гръцки питки, запечени в 
тиган с малко зехтин. 

Подготви: Галина Генчева

Лимоновата вода е лекарство 
за много болежки. Как лимоно-
вата вода ще се отрази на здра-
вето ви? Ето го и отговорът:

Лимоновата  вода съдържа в 
себе си значително количество 
полезни вещества. Заради нали-
чието на калий напитката помага 
при хипертония, проблеми със 
сърцето и с нервната система, а 
калцият в нея я прави полезна 
за костите и зъбите. Съдържа-
нието на фосфор пък е от значе-
ние за деленето на клетките и 
за правилното функциониране 
на бъбреците. Лимоновата вода 
зарежда организма и с нужната 
доза магнезий. Да не забравяме 
и най-голямото предимство на 
лековитата напитка – наличието 

на витамин С.
Най-добре е да пиете лимо-

нова вода два пъти дневно – су-
трин със закуската и вечер преди 
сън, за да се възползвате макси-
мално от лечебните й свойства. 
Важно е лимоновият сок да бъде 
от пресни лимони, тъй като бу-
тилираният, който продават в 
магазините, губи голяма част от 
полезните си вещества по време 
на производствения процес.

Внимание! Лимоновата вода 
не се препоръчва за хора, които 
имат язви, или алергии към цит-
русовия плод.

Лимоновата вода действа 
като лекарство срещу сезонни 
неразположения, тъй като под-
силва имунната система и я пра-

ви по-устойчива при нападките 
на различни бактерии. Известно 
е, че сокът на един лимон поби-
ра в себе си завидно количество 
витамин С. Ето защо, примесен с 
вода, той се превръща във вита-
минозен коктейл, който предпаз-
ва организма от настинка, грип и 
други сезонни заболявания през 
целия ден.

Лимоновата вода съдейства 
и при проблеми със зъбите. Тя 
има способността да облекчава 
зъбобол и едновременно с това 
ви носи свеж дъх. В случай, че 
се оплаквате от кървящи венци, 
изплакнете хубаво устата си с ли-
монова вода и в същото време 
масажирайте болните участъци.

От интернет

Американски учени от уни-
верситета в Питсбърг са провели 
проучване, от което става ясно, 
че мирисането на шоколад ни 
помага да загърбим цигарите, 
пише британското печатно изда-
ние „Метро”. Същият ефект има 
мирисането и на други приятни 
ухания, като тези на ванилия и 
дива мента.

Екипът на д-р Майкъл Сайет 
провел експерименти с пушачи, 
опитващи се да откажат цига-
рите. Мирисането на шоколад 
им помогнало да снижат нико-
тиновия си глад с 23%. При до-
броволците, на които бил даван 
тютюн за мирисане, спадът на 
никотиновия глад се оказал мно-

го по-нисък - 14%. Д-р Майкъл 
Сайет изтъква, че новият нетра-
диционен метод може да се ока-
же по-ефективен от заместващи-

те антиникотинови терапии, при 
които завръщането към вредния 
навик е много често явление. В 
експериментите взели участие 
232 пушачи, на които били да-
вани за помирисване приятни и 
неприятни ухания, както и тютюн 
от любимата им марка цигари. 
От проведените експерименти 
проличало, че приятните арома-
ти, като този на шоколада, правят 
отказването от цигарения дим 
по-лесно.

Учените все още не могат да 
обяснят на какво се дължи този 
ефект.

Източник: „Метро”
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