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Нашите големи празници 
на духа и волята за успех

На 20 и 21  септември 2019 
година  в град  Приморско  Съ-
юзът на глухите в България 
отбеляза два свои забележи-
телни юбилея. Два юбилея, 
които донесоха заслужена гор-
дост, самочувствие и толкова 
радост на  глухите хора в Бъл-
гария.

Няма друга такава органи-
зация у нас, а няма и по све-
та, която  вече близо век  да 
обединява своите членове, 
да им дава заслужено само-
чувствие, да се бори за тех-
ния просперитет и за тяхно-
то добруване.

Съюзът на глухите в България 
е тази организация!

Съюзът на глухите в България 
има своето начало в 1934 година, 
когато група млади интелигентни 
и образовани  глухи хора осъз-
нават необходимостта да бъдат 
сдружени, за да пазят своята чест 
и интерeси на достойни хора.

С това прекрасно начало за-
почва дълголетната ни история.

История, изпълнена с възходи 
и трудни моменти, но достойно 
дописвана от поколенията глухи 
хора  до днешните ни дни.

Днес Съюзът на глухите хора в 
България носи с гордост своето 
име.

Да си член на СГБ – това е 
чест!

Съюзът на глухите в България 
е уникален по своята същност.

В системата на СГБ грижата 
за глухите започва от самото им 
раждане. Най напред – в центро-
вете за рехабилитация на слуха и 
говора на деца до 3-годишна въз-
раст; продължава в специализи-
раните детски градини, после – в 
специализираните средни учи-
лища за ученици с увреден слух, 
където получават специализация 
по професии според желанията 
си. От тук нататък – за всички тях 
е осигурена възможност за ра-
бота в предприятията „Тих труд”, 
както и луксозен летен отдих за 
семействата им в почивните бази 

на СГБ на море и планина.
Уникална е и традицията в СГБ  

за годишни събори на членовете 
– туристически и спортни. Тези 
събори се организират всяка го-
дина в най-красивите кътчета 
на България. Всъщност – това са 
най-хубавите дни, когато глухи-
те от цялата страна стават едно 
цяло – общуват, споделят, весе-
лят се. На своето място, със свои-
те приятели. И по 1500 души са 
се събирали понякога. Това е то 
съхраняване на приятелството и 
на общността!

И още една  уникална тради-
ция. За онези, на които Господ 
е дал артистичен талант – в ра-
йонните организации в цялата 
страна, се полагат особени гри-
жи. Там, в художествените със-
тави по синхронно пеене, танци 
и пантомима, се развиват артис-
тичните им възможности, които 
са достигнали завидни висоти.

Това досега. А днес новото ръ-
ководство на СГБ вече дава нови 
хоризонти на младостта и на 
новото поколение, което – полз-
вайки опита на миналото, влиза 
уверено в новото време с обра-
зование, с култура и със заслуже-
но самочувствие.

Биха се гордели основатели-
те на Съюза, ако можеха да се 
срещнат със своите връстници 
днес. Животът не го позволява, 
да. Но делата, новаторството, 
желанието за успех са същите – 
истински, честни и със стремеж 
за успех на всяка цена.

Днес Съюзът на глухите в Бъл-
гария е най-уважаваната нацио-
нално представена организация 
на хората с увреждания в стра-
ната ни. 

Ще видите и ще прочетете 
поздравителните адреси, които 
получихме от най-висшите ин-

ституции в страната ни България 
по повод юбилеите. Истински са! 
И ни дават толкова простор за 
нова работа и нови наши завое-
вания. Например – за признава-
нето на жестовия език. Сигурно 
е, че това ще се случи, защото 
е видна подкрепата и на прези-
дент, и на министри, и на омбуд-
сман, и на всички наши сродни 
организации в страната. 

Какво повече – освен да бъ-
дем горди и силни. 

Остава само да работим. На-
пористо, честно и заедно,  за на-
шата чест и за нашето бъдеще. 

Ние можем!

Четете в този брой на 
вестник „Тишина” за всичко, 
което се случи в тържестве-
ната зала на народно чита-
лище „Самообразование” в гр. 
Приморско по време на нашите 
юбилейни празници.

85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
80 ГОДИНИ ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ НА ГЛУХИТЕ

85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тържествено честване на 85-годишния 
юбилей на Съюза на глухите в България 

На 20 септември тази година тържест-
вено бе отбелязан 85-годишният  юби-
лей на Съюза на глухите в България.

Голямата зала на народното читали-
ще „Самообразование” в град Примор-
ско, където бе проведено тържеството, 
се оказа малка за огромния интерес на 
членовете на СГБ и на гостите, които бяха 
дошли за празника. Двата етажа на зала-
та за публика бяха препълнени, а правос-
тоящите се „сменяха” и в коридорите.

Грандиозен празник! 
 Началото беше впечатляващо. Сцената 

грееше с огромния плакат, прожектиран 
на екрана, а присъстващите очакваха пра-
ви и нетърпеливи тържественото откри-
ване. 

И то започна. С изпълнение на химна 
на Съюза на глухите в България, предста-
вен с фантастично вдъхновение от сборна 
формация. 

И знаещи, и не знаещи текста, „пееха” 
прегърнати в залата думите:

„Върви напред съюзът ни единен,
и няма сила да ни раздели!
Сплотени сме и докато ни има, 
съюзът ни ще е със нас и в бъднини!

Тържественото честване на 85-годиш-
ния юбилей бе открито от председателя 
на Съюза на глухите в България Николай 
Нинов.

Продължава на стр. 2

80 ГОДИНИ  КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ НА СГБ

ХХVIII фестивал 
на художествената самодейност

На 21 септември тази година в град 
Приморско се проведе ХХVIII-ят фести-
вал на художествената самодейност 
на Съюза на глухите в България.

Читалище „Самообразование” в мор-
ския град едва успя да побере желаещи-
те да присъстват тук. Правостоящи 
имаше дори и на балкона на залата. 

Действително, най-многолюдна беше 
публиката от наши членове. Но имаше и 
много посетители, които бяха узнали за  
нашия фестивал и бяха дошли да видят. 
И разбира се, останаха очаровани – та 
кой от тях познаваше такова изкуство. 
Нова култура показахме тук!

ХХVIII-ят фестивал на художестве-
ната самодейност на Съюза на глухите 
в България беше юбилеен – сега беше 
отбелязана 80-годишнината от орга-
низираната културна дейност в съюза.

Продължава на стр. 5
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  85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тържествено честване на 85-годишния 

От стр. 1

„Уважаеми дами и господа, уважаеми скъпи гости, 
уважаеми ръководства на районните организации, 
уважаеми ръководства на предприятията „Тих труд”, 
уважаеми самодейци, скъпи приятели и гости, 
благодаря ви, че ви има!
Благодаря ви, че сте тук на този прекрасен ден, на този 

прекрасен празник –  85-годишния юбилей на Съюза на глу-
хите в България! 

Още преди години – от основаването на Съюза на глухите 
в България, а и цели 85 години оттогава досега, всички ръко-
водства единодушно – обединени и сплотени, са се борили 
да отстояват  и да защитават съществуването на Съюза на 
глухите в България. Това е един дългогодишен път, извървян 
от много наши съюзни членове. Много наши хора, приятели, 
които са дали сърце и душа, които са дали всичко от себе 
си, за да допринесат за съществуването на Съюза на глухи-
те в България. Всички тези хора винаги ще останат в нашия 
спомен!

И всички вие, които днес допринасяте за благоденствие-
то, за развитието на съюза и на всички съюзни членове, сте 
част от цялата тази история занапред. Всички ние трябва да 
се гордеем с това. Всички ние трябва да вървим заедно по 
пътя напред, за по-доброто бъдеще на всички хора с увре-
ден слух.  

Аз вярвам във вас така, както се надявам, че вярвате и 
вие в мен!

Аз вярвам, че съюзът – продължавайки по този път, ще 
запази своите силни традиции във всичко, с което се зани-
маваме. И ще успеем занапред! Ще успеем с единство и 
обединени заедно, за по-доброто бъдеще!

Нашата съдба ние трябва да я извървим. И трябва да се 
чувстваме преди всичко хора, равностойни граждани на 
България. 

Вярвам че в този път, който ни предстои, и българският 
жестов език ще бъде признат, ще бъде утвърден. И именно 
тогава ние можем да се почувстваме истински и стойностни 
българи. И да ценим не само миналото, но и това, което ни 
предстои в бъдещето!

Искам да ви пожелая много здраве, много щастие, много 
успехи в живота! И отново да се срещаме и да имаме пре-
красни поводи за събиране.

Честит юбилей  85-години СГБ, приятели!”
Бурните аплодисменти стихнаха, едва когато водещите 

– Силвана Павлова, Росица Караджова и Катрин Николова, 
обявиха че ще бъдат прочетени поздравителни адреси до 
нашия форум, изпратени от първите ръководители на дър-
жавата.

Вижте ги:

Румен Радев,  прези-
дент на Република Бълга-
рия: 

До г-н Николай Нинов, 
председател на Съюза на 
глухите в България;

До членовете  на Съюза 
на глухите в България;

До участниците в  
ХХVIII Национален фести-
вал на художествената 
самодейност

 
Уважаеми г-н Нинов, 
уважаеми членове на 

Съюза на глухите в Бълга-
рия,

приемете най-сърдечни-
те ми благопожелания по 
повод 85-ата годишнина от 
създаването на Вашата съюзна организация!

Едва ли шепата ентусиасти, които учредиха дружеството 
на глухонемите в България на 12 юли 1934 година, можеха 
да знаят, че тръгват на поход, по време на който ще доказ-
ват най-вече правото на всеки свой член да има достъп до 
информация.

Вие, хората с увреден слух, виждате думите и за да общу-
вате  пълноценно, имате нужда от своя жестов език. Подкре-
пям дългогодишното Ви настояване за узаконяване на бъл-
гарския жестов език. Убеден съм, че в тишината на Вашия 
свят има място за активна комуникация с другите.  Помнете, 
че взаимното ни разбиране няма да е жест на милосърдие, а 
задължително средство в политиката за приобщаването Ви.

Уважаеми участници в ХХVIII Национален фестивал на 
художествената самодейност,

сцената е нетърпелива да посрещне талантите, с които, 
сигурен съм, ще спечелите симпатията на публиката! Ръце-
те, които аплодират възторжено, имат еднозначен превод 
на всички езици.

Пожелавам на Вас и на семействата Ви здраве, обич и ра-
дост!

 20 септември 2019 г. 
Румен Радев, президент на Република България

Бисер Петков, министър 
на труда и социалната по-
литика:

До г-н Николай Нинов, 
председател на Съюза на 
глухите в България

Уважаеми г-н Нинов,
 приемете моите поз-

дравления по случай  85-го-
дишния юбилей на Съюза 
на глухите в България!

Ръководената от Вас ор-
ганизация е сред първите 
сдружения на хората с ув-
реждания в страната, което 
вече повече от осем десе-
тилетия  обединява и за-
щитава правото на работа 
и достоен живот на всички 
хора, лишени от слух. Убеден съм, че с нестихваща енергия 
съюзът ще продължи да отстоява своята кауза  и да издига 
своя авторитет сред членовете си, като непрекъснато доказ-
ва, че хората с увреден слух могат успешно да се интегрират  
в обществото и да живеят достойно.

Използвам приятния повод, за да изразя своето уваже-
ние към Вас и ръководството на Съюза за усилията, които 
полагате през годините за справяне с предизвикателствата и 
стремежа да промените обществените нагласи в посока, че 
хората със слухови проблеми са равнопоставени и значими 
с техния труд, умения и талант.

Пожелавам на Вас и членовете на организацията крепко 
здраве, щастие и удовлетворение!

Честит юбилей!
С уважение: Бисер Петков
20 септември 2019 г.

Боил Банов, министър 
на културата

До г-н Николай Нинов, 
председател на СГБ

Уважаеми г-н Нинов,
поздравявам сърдечно 

Вас и участниците в ХХVIII 
Национален фестивал на 
художествената самодей-
ност на СГБ, който се про-
вежда в гр. Приморско, и 
по повод 85-ия юбилей на 
Съюза, създаден в далеч-
ната 1934 година от шепа 
ентусиасти, водени от же-
ланието да имат своя ор-
ганизация, чрез която да отстояват правото си на достоен 
живот и труд.

Приветствам Ви за решителността, с която защитавате 
зачитането на правата на своите членове за пълен достъп 
до информация и съвременни технически средства, за спра-
ведливо социално законодателство, за пълноценен и досто-
ен живот.

Позволете ми да поздравя специално всички участници в 
празничната програма и най-вече децата. Искрено вярвам, 
че цялата радост от живота на талантливия човек е творчест-
вото, а то остава във времето, когато в него е вплетена по 
детски чистата любов към изкуството.

Желая на всички Вас много вдъхновение, творческа енер-
гия и вълнуващ празник!

20 септември 2019 г.
Боил Банов, министър на културата

Доц. д-р Диана Коваче-
ва, омбудсман на Републи-
ка България

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин Ни-
нов,

уважаеми членове на Съ-
юза на глухите в България,

поздравявам Ви по по-
вод 85-годишнината от 
учредяването на Съюза на 
глухите в България.

Поздравявам настоящи-
те и бъдещите ръководи-
тели на организацията за 

техните усилия да градят 
и поддържат една орга-
низация, подпомагаща и 
защитаваща интересите 
на хората с увреден слух в 
страната.

Поздравявам и всички 
членове, както и жестовите 
преводачи, които със своя-
та активност и отдаденост 
допринасят за доброто на-
стояще и бъдеще на хората с увреден слух.

85 години са период от време, който малко организации 
могат да устоят.

Съюзът на глухите е създаден от хората с увреден слух, за 
да защитава техните интереси, да ги представлява пред дър-
жавата и да насърчава включването на хората с увреждания 
в обществения живот.

Значителният брой дейности, развивани от организация-
та, допринасят за постигането на тази цел. Обогатяването и 
уеднаквяването на жестовия език, рехабилитацията на гово-
ра и слуха, организирането на културни, спортни и туристи-
чески събития, са само част от дейностите, с които съюзът 
подкрепя хората с увреден слух.

Не само за своята дългогодишна история, но и поради 
своята работа в интерес на всички хора с увреден слух, Съ-
юзът на глухите е признат и за национално представителна 
организация – член на Националния съвет за хората с ув-
реждания. Този статут дава възможност съюзът да защитава 
правата на своите членове на най-високото възможно ниво.

Институцията на омбудсмана на Република България е 
и винаги ще бъде активен и верен партньор на съюза във 
всички инициативи, които са насочени към защита на права-
та на хората с увреден слух.

Институцията на омбудсмана подкрепи вече Съюза при 
търсенето на решение на важни за хората с увреден слух 
въпроси – за приемането на Закон за българския жестов 
език, за достъпността на номера за спешни повиквания 112, 
за правата на спортистите с увреден слух, за въвеждане на 
жестовия превод и подкрепа за жестовите преводачи.

Вярвам, че по тези въпроси, а и по всички бъдещи начи-
нания, съвместните ни усилия ще доведат до постигане на 
желаните цели и по-добър живот за хората с увреден слух 
в България.

Честита годишнина!
Доц. д-р Диана Ковачева, 

омбудсман на Република България

НАИСТИНА ЧЕСТ БЕШЕ ЗА ВСИЧКИ НАС ДА ВИДИМ 
ТЕЗИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

Защото понякога, в трудни моменти, кой ли пък не си е 
помислял, че държавата нещо... не ни дооценява. Явно не 
е съвсем така!

Явно днес нашите усилия и нашата борба се виждат! И 
чест прави на новите ръководители на Съюза на глухите в 
България за активността им да показват точно и на място 
проблемите ни. Защото и точни отговори получават сега.  

 В тези приветствия от най-високо държавно ниво се виж-
да именно това – подкрепата е дадена. Ние сме на ход да 
успеем да сторим най-доброто за нас!

А когато говорим за най-доброто, не можем да не спо-
менем тук и успехите, които постигна новото ръководство 
на Съюза и лично председателят Николай Нинов във взаи-
модействието в работата с нашите сродни организации на 
глухите хора в България.

 Например със Спортната федерация на глухите в Бъл-
гария, с която вече трета година съвместно се организират 
държавни първенства по шах и риболов. А тази зима шах-
матистите ни ще участват в най-уважаваните състезания за 
глухи в света -  „Дефлимпикс”. 

Не можем да не споменем и изключителното добро съ-
трудничество напоследък с Националната асоциация на 
преводачите на жестов език в България. Всички помнят, че 
наши жестови преводачи участваха  и блестящо се предста-
виха в работата на българското председателство на Евро-
пейския съюз през пролетта в София.

А с Националната асоциация на сляпо-глухите в България 
отношенията са също на ново равнище.

 
С доброта и с уважение всички те бяха тук, с нас!
Не можем да предадем емоциите, освен със снимките, 

които  ще видите. Но ще прочетете сега едни от най-добри-
те думи:

 на г-жа Величка Драганова, председател на Национал-
ната асоциация на сляпо-глухите в България: 

„Здравейте приятели, изключително щастлива съм от 
факта, че имам удоволствието да присъствам на 85-ия годи-
шен юбилей  на Съюза на глухите в България.
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юбилей на Съюза на глухите в България 
Скъпи приятели, скъпи съсъдбеници, скъпи гости на това 

грандиозно събитие, което доказва, че 85 години може една 
организация да отстоява правата и интересите на хората със 
слухов дефицит. Искам тук и сега да се възползвам от въз-
можността на трибуната да изкажа искрената си благодар-
ност за подкрепата, която ни оказва Съюзът на глухите в Бъл-
гария, в лицето на Вашия председател г-н Николай Нинов.

Ще допълня и още нещо: ние, заедно с Вашия председа-
тел и наш приятел на Националната асоциация на сляпо-глу-
хите, и цялото ръководство  на Съюза на глухите, в едно с 
Националната асоциация на жестовите преводачи в Бълга-
рия, искаме, настояваме и отстояваме да бъде признат жес-
товият език!

Ще бъда откровена – родена съм със силно занижен слух. 
Завършила съм средно образование. Без слух, четейки оба-
че и разчитайки на зрението си по артикулацията на устни-
те. Чак сега осъзнавам какво значение има узаконяването 
на жестовия език. Не само за Вас, скъпи братя, но и за нас 
– сляпо-глухите.

 Така че, отново позволете да благодаря за подкрепата, 
която ни оказвате вече повече от 20 години. И да си подадем 
ръка заедно да отстояваме интересите, касаещи глухите и 
сляпо-глухите лица.”

Сега съм подготвила един поздравителен адрес. За  него 
давам думата на Светлозар Парапанов да го прочете:

 До г-н Николай Нинов,
председател на Съюза на глухите в България
 Уважаеми г- н Николай Нинов,
от името на Управителния съвет и членовете на На-

ционална асоциация на сляпо-глухите в България прие-
мете нашите най-искрени поздравления за 85-годишния 
юбилей на Съюза на глухите в България!

За този продължителен период Съюзът на глухите 
се доказа като обединяващата организация и достоен 
защитник на правата на хората със слухов дефицит в 
Република България. 

В знак на солидарност протягаме приятелска ръка, 
в името на доброто сътрудничество и партньорство 
между глухите и сляпо-глухите хора в борбата за при-
знаването на жестовия език, труда на жестовите пре-
водачи и интерпретаторите на сляпо-глухи, достъпно 
образование, информация и комуникация!

От сърце желаем крепко здраве, както на Вас, така и на 
всички членове на Съюза на глухите в България, по пътя на 
развитие и укрепване на делата, насочени към постигане 
на целите и благото на глухите в Република България.

С уважение: Величка Драганова, председател на НАСГБ
20.09.2019 г. Пловдив.
 А сега ще помоля Вашия председател и наш верен прия-

тел Николай Нинов да заповяда на сцената. Подготвили сме 
една изненада.

Уважаеми г- Нинов, 
Това съдържание на тази подаръчна торбичка е символи-

ка, носеща белезите на Съюза на глухите с неговия предсе-
дател: бързината на коня, здравината на рицарските одеж-
ди, героизма на рицаря и точния прицел на копието.

В отговор г-н Николай Нинов каза: 
Искам да изразя своята голяма благодарност към изклю-

чително силните думи и много силни пожелания на г-жа 
Драганова!

Искам да споделя, че Съюзът на глухите в България дейст-
вително 22 години е един изключителен партньор съвмест-
но с Националната асоциация на сляпо-глухите в България. 
Ние във всяко едно отношение сме се подкрепяли и винаги 
сме били заедно в борбата за отстояване правата на хората 
с увреден слух и на сляпо-глухите.  Винаги, независимо от 
обстоятелствата, сме стояли твърдо  и сме се борили. 

Имали сме много поводи да се събираме и да сме заедно. 
Имали сме много поводи да се борим за бъдещето на нашите 
хора. За бъдещето на нашите организации. И искам да кажа, 
че аз вярвам в г-жа Драганова така, както и в нейният пред-
шественик г-н Парапанов.  Ние заедно успяхме в много на-
чинания. И именно взаимната ни подкрепа дава голяма сила 
и голяма тежест пред институциите на Република България. 
А именно – министерствата – Министерство на финансите, 
Министерство на труда и социалната политика и така нататък. 

Именно затова, че показваме, че нашите силни нацио-
нално представителни организации сме заедно и обедине-
ни, и отстояваме нашите права, ни носи успех. Успехът да 
продължаваме да съществуваме като национално предста-
вени организации. И да се чува и слуша нашето мнение!

Благодаря Ви, г-жа Драганова  за силните думи! Благода-
ря Ви затова, че сте тук. Благодаря затова, че ни уважихте. За 
мен това е голям жест!“

Ето и още един официален приветствен разговор от сце-
ната, който заслужава да прочетете:

Милена Гъркова – Калинова, председател на Национал-
ната асоциация преводачите на жестов език в България:

  Уважаеми г-н Нинов, уважаеми гости, скъпи дами и гос-
пода, присъстващи тук на това тържество. Най-напред бих 
искала да благодаря на ръководството на Съюза на глухите 
в България за честта и удоволствието да споделя с всички 
вас тези достолепни 85 години от основаването но Съюза на 
глухите в България.

 За мен е наистина чест да бъда тук сред вас и да изпи-
там задоволството и гордостта – вашата гордост. Защото – 
откакто се помня,  аз съм свързана с този съюз. Моите баба 
и дядо бяха членове на този съюз. Те бяха като вас – нечу-
ващи. Моята  майка бе също свързана – дълбоко свързана 
със Съюза на глухите в България, беше част от вас. Така че 
– моите деца, съдбата реши да бъдат част от вас. Така че, и 
аз съм част от вас. 

Също искам да допълня и това, че съм изключително 
щастлива, че навсякъде виждам членове на нашата асоциа-
ция. Няма начин – ние сме рамо до рамо. Съюзът на глухите 
в България и Националната асоциация на преводачите на 
жестов език в България.  Ние го доказваме това!

А сега ми позволете да прочета от името на Национал-
ната асоциация на преводачите на жестов език в България 
нашия поздравителен адрес:

Уважаеми г- Нинов, 
честит празник и честит 85-годишен юбилей на Съ-

юза на глухите в България! Изразявам дълбокото си 
уважение и почит към всички създатели от миналото 
и настоящето, които имат заслугата всичко това, кое-
то днес е Съюзът на глухите в България - най-голямата 
национално представена организация на хората с увре-
ден слух у нас. Организацията, която е надживяла реди-
ца бурни времена и политически промени. Вярна на свои-
те принципи и убеждения. При живия достоен пример за 
всички останали неправителствени организации у нас. 

 На Вас, като лидер на Съюза на глухите в България, 
пожелавам крепко здраве, мъдрост и много сили, и енер-
гия, за да продължавате да водите организацията по 
поетия достоен път към просперитет и по-добър жи-
вот за глухите у нас.

 Николай  Нинов:
-  Уважаема г-жо Гъркова, председател на Националната 

асоциация на преводачите на жестов език в България, аз съм 
изключително щастлив, че сте тук. И много удовлетворен, че 
вие сте поели отговорността да сте председател. Председател 
на една организация, която има какво да гради. Организация, 
която изминава не лек път. Мога да кажа, че аз вярвам, че 
Националната асоциация на жестовите преводачи в България 
тепърва предстои да  се докаже пред всички институции в 
България. Аз го виждам това с очите си в последните години, 
откакто Вие сте председател. Виждам Вашата настойчивост, 
виждам Вашата борба. Виждам развитието и израстването на 
Националната асоциация. Откровено го казвам. Казвам го с 
чувство, защото аз израствам заедно с Вас и го виждам. И вяр-
вам в перспективата и в бъдещето на организацията. 

За нас, глухите хора, е много важно нашата взаимна под-
крепа, нашето разбиране за съществуването на една Нацио-
нална асоциация на жестовите преводачи в България. Тази 
подкрепа трябва да създаде  много силни корени, които да 
израстат в едно здраво дърво. Дърво, което да даде силни 
плодове за всички нас, глухите хора. Защото ние  имаме 
острата необходимост от жестовите преводачи. А истината 
е, че единствената организация в България, която може да 
отстоява и да защитава съществуването, функциониране-

то, просперитета и развитието на жестовите преводачи в 
България, е именно Националната асоциация на жестовите 
преводачи в България. Искрено се надявам в близките го-
дини Вашият авторитет –  като председател, но  и като ор-
ганизация,  да достигне  много високи нива. И всички да се 
съобразяват с Вас! Така, както Съюзът на глухите в България 
и всички силни дългогодишни организации успяваме. Това  
пожелавам на Вас, и на Вашата организация.

Бъдете здрави и щастливи! Успех!
  
И още прочетете, уважаеми читатели. 
Прочетете специално още един отговор на г-н Николай 

Нинов към следващото приветствие. Може би вече ще съ-
зрете бъдещите намерения и своеобразна бъдеща „програ-
ма” за действия  на новото ръководство на Съюза на глухите 
в България. 

Това със сигурност е новият път, по който ще вървим. 
Пътят на доброта, на сътрудничество и взаимна полза от 
общи действия със сродните ни организации!

На сцената с широка усмивка излезе Николай Бозев, 
председател на Спортната федерация на глухите в Бълга-
рия:

Здравейте приятели, здравейте всички!
Уважаеми г-н Нинов,
уважаеми членове на Управителния съвет, приятели – 

слухово увредени в България, поздравявам ви от името на 
Спортната федерация на глухите в България! Аз съм тук на 
този прекрасен празник и уважение за мен е да присъствам 
сред моите глухи приятели тук. Радвам се, че ние ще продъл-
жаваме да работим заедно. Ще продължаваме да работим 
заедно с цел спортът в България да се развива. Надявам се в 
бъдеще да докажем колко важен е спортът за децата -  колко 
е важно за тяхното развитие, за развитието на глухите деца.

  Не на последно място, от името на ръководството на 
Спортната федерация на глухите в България поздравявам 
всички хора с увреден слух. И нека да продължаваме да ра-
ботим, да организираме колективно и да отстояваме заедно 
нашите цели. 

Честит празник от името на новото ни ръководство! 
Защото заедно можем повече. Затова е много важно да 

си партнираме и да работим единни в бъдеще.
Честит празник на всички!

Николай Нинов: 
Уважаеми г-н Николай Бозев, новоизбраният председа-

тел на Спортната федерация на глухите в България, избран е 
преди една седмица.  

Аз определено вярвам, че той е достойният наследник и  по-
следовател на дейността на Спортната федерация на глухите в 
България в годините. Много от Вас знаят, че Съюзът на глухите 
в България и Спортната федерация на глухите в България бяха 
скъсали връзките си. Дълги години ние бяхме разделени. По 
необясними причини. Но в лицето на бившия председател г-н 
Николай Николов, който помним като един прекрасен ръково-
дител на Спортната федерация на глухите, както и на  г-н Нико-
лай Бозев, Съюзът на глухите в България и Спортната федера-
ция на глухите в последните 4 години възродиха като „феникс” 
организациите и взаимоотношенията си. 

И нашата обща работа беше възнаградена. Нашите общи 
усилия доказаха, че именно когато организациите са сплоте-
ни и си партнират, могат да са много силни и могат да успя-
ват. Именно нашето обединение и разбирателство и добър 
синхрон доведоха като резултат до по-буден живот за глухи-
те – повече мероприятия, повече събития, които Съюзът на 
глухите в България, съвместно със Спортната федерация на 
глухите организирахме и проведохме заедно. Вие сте свиде-
тели на това през последните четири години. 

На стр. 4
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Тържествено честване на 85-годишния 
юбилей на Съюза на глухите в България 

От стр. 3

Шахът и риболовът получиха своето достойно място. И 
всички техни  любители и професионалисти, получиха един 
добър шанс. Шанс в спорта, шанс за тяхното развитие, шанс 
да се доказват на национално ниво. Нашите глухи спортисти 
намират сега  своето място на „спортната сцена”  благодаре-
ние на съществуването на Спортната федерация на глухите. 

Затова, уважаеми дами и господа, те заслужават голяма 
почит и голямо уважение. И аз винаги ще съм рамо до рамо 
със Спортната федерация на глухите в България.

 Искам да отбележа, че новоизбрания председател го ча-
кат много тежки отговорности и времена. Убеден съм в това. 
Но и също съм убеден, че както се бори, както има силен дух 
като истински глух, той ще се бори и ще защитава спорта за 
глухи в България. 

 Пожелавам му здраве и успехи занапред!
 
И след толкова аплодисменти, след толкова снимки и 

прегръдки на сцената, нека да ви кажем, уважаеми читате-
ли, че залата бе „препълнена” от добри чувства, от приятел-
ство и гордост. Не е за вярване!

Поздравителни адреси по случай юбилея получи Съюзът 
на глухите в България  и от много сродни организации:

от Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, с 
председател г-жа Веска Събева;

от Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, с 
председател Мария Кръстева; 

от Националния съюз на трудово производителните ко-
операции, с председател г-н Стилиян Баласопулов;

от Националната потребителна кооперация на слепите 
в България; 

от Средното училище за ученици с увреден слух в град 
Търговище, с директор Росен Милачков;

от историческия музей в Приморско с директор Даниел 
Пантов.

Разбира се, и от много други.
А след това започна  прожекцията на специално изра-

ботения филм за 85-годишнината на Съюза на глухите в 
България. 

Близо час и половина залата бе притихнала. А на екра-
на „вървяха” епизоди от живота на съюзната организация 
през тези забележителни 85 години. Черно-белите снимки 
от първите години гледахме с уважение и почит. Но после – 
когато дойдоха „по-късните” снимки от последните години, 
оживлението стана видимо. Защото много от присъстващи-
те  видяха себе си. И започнаха реплики – „ О, а ти помниш 
ли, когато...” 

 Е, всички помнеха. Беше толкова красиво и приятно! И 
толкова много спомени – като че ли ей-сега оживяха...

Всъщност, оживяха приятелството, любовта помежду ни, 
и всичко онова, което ни прави горди, че сме „Ние -  от СГБ”!

Вижте този филм, уважаеми наши читатели. Наме-
рете го и го вижте!

А после  разбира се,  последва най-логичното – награди 
за тези, които са допринесли най-много за настоящето ни 
днес.

Председателят на СГБ покани първо председателите на  
районните ни организации:

Уважаеми дами и господа, уважаеми съюзни членове, 
поканихме на тази сцена нашите председатели на район-

ните  организации в цяла България. 
Всички вие видяхте филма. Филм, богат с история и съ-

бития. Филм, богат на много желания и страсти във всичко, 
което развива Съюзът на глухите в България. И това не е само 
по себе си.  Това са факти, доказани факти, които се случват 
благодарение на хората, ръководителите на районните ор-
ганизации. На тези хора, които дават всичко от себе си, за 
да се случва богатият културен и спортен живот на глухите. 
За да се случва разнообразната туристическа дейност, да се 
случват шахът, риболовът, фестивалите и т.н. 

Хората, на които Съюзът на глухите в България дължи 
много. Хората, които допринасят за нашата гордост в Бъл-
гария. Аз съм убеден, че в перспектива, в бъдеще новоиз-
браните председатели ще продължават да отстояват честта 
и авторитета не само на районните организации, но и на 
Съюза на глухите в България, и ще защитават  вашите права 
като съюзни членове. 

С изключителна благодарност съм към техния принос, 
към тяхната сериозна отговорност, към развитието. Съюзът 
на глухите в България ще ги удостои с един специално из-
работен плакет за ръководствата на районните организации 
на цяла България. С гордост и чест да ги представят  в техни-
те клубове.  Да ги поздравим!

  Благодаря ви за всичко което правите. Аз повече от бла-
годарности не мога да изказвам. Винаги сериозни, винаги 
отговорни, винаги на място – пред вас и нас всички заедно. 
Заедно за по-доброто бъдеще. Честита 85-годишнина на Съ-
юза на глухите в България!

Благодаря Ви!

 Председателят на СГБ Николай Нинов връчи специални 
юбилейни плакети за районните организации на СГБ. 

 Получиха ги председателите на районните организации: 
в Бургас – Ненчо Грънчаров, в Хасково – Митко Иванов, в 
Ямбол – Стоян Патрашков,  в Плевен – Мирослав Маринов, 
в Стара Загора – Антония Хубенова, в Горна Оряховица – 
Ценка Калчева, в Русе – Владимир Владимиров,  в Пловдив 
– Тилка Кайрякова, в Шумен – Август Сергеев, в Дупница – 
Петър Тричков, в София – Дамян Калчев, във Варна – Диян 
Демиров.

На всички районни организации беше дадена и по една 
юбилейна книга-история, посветена на 85-годишнината на 
Съюза на глухите в България.

Е, нямаше как след това прекрасно награждаване да не 
последват и изказвания от самите наградени. 

Първа го направи Тилка Кайрякова, председател на 
РО-Пловдив:

От името на районната организация в Пловдив искам да 
изкажа благодарност към нашия председател, който води 
нашия съюз, но и към всички вас. Без вас няма организация, 
няма културен живот. И да ви пожелая за в бъдеще да бъде-
те все така енергични. Отделно – да покажете на света ваши-
те възможности и умения. Бъдете живи и здрави! 

Г- Нинов, от името на районна организация в Пловдив ви 
предавам  поздравителен адрес от нашите членове в Пло-
вдив, които не могат да присъстват тук. 

С не по-малко изящество и плам на сцената излезе и Ан-
тония Хубенова, председател на РО Стара Загора:

Уважаеми г-н Нинов, уважаеми членове на Управителния 
съвет, уважаеми членове на организацията ни. Поздравя-
вам всички вас! За мен е изключително удоволствие да ви 
приветствам с 85-годишнината на СГБ. Много се радвам на 
всички нас и на нашето партньорство. На всички пожелавам 
здраве, сили и бъдещи успехи! 

 Юбилеят, който имаме и тържеството ни показват и пътя 
за развитие на нашата организация, която защитава и раз-
ширява културата на глухите. 

На всички, които са тук и видяха филма за историята на 
СГБ, искам да кажа – нашата история ние трябва да знаем! 
За да взимаме мъдрост от миналото. И поуки за бъдещето. 

Но днес ние градим настоящето на съюза. А и бъдещето! 
Нека да бъдем заедно, нека да се трудим заедно, за да мо-
жем да се развиваме като пълноценни граждани. И да на-
правим така че да имаме повече и по-голям житейски избор 
за всички нас! 

Поздравления от Стара Загора!

Председателят на СГБ Николай Нинов покани на сцената 
13-е управители на „Тих труд”-ЕООД, за да връчи и на тях 
достойните награди за 85-годишния юбилей:

Голямата гордост и успех за Съюза на глухите в България 
е съществуването на предприятия и възможността за трудо-
ва реализация на глухите хора. Една от прекрасните идеи, 
заложени от основаването на предприятията, с решение на 
ръководството на Съюза на глухите в България.

 От дълги години съюзът и предприятията са дали работа 
на много хора. Дали са работа и възможност за реализация. 
Успехът на тези предприятия е неимоверно голям. Голям ус-
пех, който дълги години ни е прославял в света. Вярно, във 

време тежко на така наречената „демокрация” предприяти-
ята „Тих труд” се промениха  значително. И вече съюзът и 
предприятията сами поеха инициативата и тежестта в бор-
бата и в конкуренцията на свободна пазарна икономика, 
сравнявайки и конкурирайки се с другите предприятия на 
равни начала. 

Предприятия, които функционират при много тежки усло-
вия. Но въпреки това нашите предприятия успяват да се до-
кажат, успяват да се съхранят, успяват да се запазят в много 
тежко време. Време, което искрено се надявам да преодо-
леем заедно всички ние. И което вярвам, и се надявам, чрез 
управителите на „Тих труд”-овете  да продължим проспери-
тета и да подобрим бъдещето. 

Въпреки трудностите, въпреки препятствията, аз имам 
вярата, имам надеждата, че България ще върви към един 
по-добър свят. Надявам се и ние, заедно от Съюза на глухите 
в България, със своите предприятия, да запазим целостта си 
и да успеем. Вярвам го! Вярвам го искрено. Боря се за това 
денонощно. Така, както вярвам, че се борят и нашите управи-
тели на предприятията. Вие ще успеете! Ще успеете заради 
глухите хора. И трябва да го правите занапред – и още, и още.

Ние ще сме заедно и ще продължим заедно напред. Ис-
кам да ви пожелая много успехи, здраве и занапред – по-до-
бри и щастливи моменти и по-голяма гордост за нас, за Бъл-
гария, за българските глухи и за всички,  работещи в пред-
приятията. И за всички, които работят в системата и дават 
всичко от себе си за успеха!”

 Наградите  – плакети  и юбилейна книга за празника 
получиха: за „Тих труд” в Горна Оряховица – Марияна Стан-
чева; за „Тих труд” в Шумен – Август Сергеев; за „Тих труд” в 
Русе – Юлия Станкова; за „Тих труд” в Хасково – Минка Ар-
наудова; за „Тих труд” във Варна – Радка Стойкова; за „Тих 
труд” в  Стара Загора – Ирена Желева;  за „Тих труд” в Лом 
– Георги Савчев;  за „Тих труд” в София – Катрин Николова; 
за „Тих труд” в Пловдив – Красимир Альов; за „Тих труд” в 
Ямбол – Иванка Атанасова; за „Тих труд” в Бургас – Райна 
Иванова; за „Тих труд” в Дупница – Пламен Кръстев;, за „Тих 
труд” в Плевен – Димитрина Каракирова.

Наистина грандиозен празник имахме в този ден! 
С толкова заслужени мигове на  гордост, с толкова ра-

достни усмивки, с толкова заслужени награди; но и с тол-
кова приятелство между всички, които тук представляваха 
днешния Съюз на глухите в България!

Да, в този ден това беше Съюзът на глухите в България - 
85 години след неговото основаване!

И никой, и нищо не може да попречи на новия устрем, 
на новите идеи, които всички имат сега за новото ни разви-
тие и утвърждаване. 

Бъдещето предстои. Но сигурно е, че 85-годишният юби-
лей ще се съхрани в историята като новаторски! 

Юбилей на промяната, на златния път към новото.
Нека е така!
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Нека веднага да отбележим 
– по-достойно честване едва ли 
би могло да има! Нито за миг в 
продължилия 5 часа тържествен 
концерт, публиката не спря да 
ръкопляска, а дори и на послед-
ните по ред изпълнения, когато 
всички вече трябваше да са умо-
рени, не спираха да се чуват въз-
гласите „Още! Още!” 

И това не беше случайно. На 
този фестивал повечето от изпъл-
ненията бяха нови, а другите има-
ха нов аранжимент и нова визия. 

 Е-е-е, само който не беше тук, 
само той не можа да изпита това 
невероятно чувство на възторг и 
възвисяване на духа! На нашия 
дух, който никой друг не може да 
изпита!

 А изпълненията бяха 75! Да, 75 
по списъка на програмата, без да 
броим „бис”-овете! Какви часове 
само, каква красота безкрай!

Всъщност, възторгът започна 
още от първите минути, когато 
сборна формация, заедно с де-
чица от София и Пловдив, изпъл-
ниха химна на Република Бълга-
рия. Чудесно беше!

После фестивалът започна.
Водещата Силвана Павлова бе 

избрала да започне с представя-
не на град Приморско. Достойно, 
защото фестивалът ни беше 
организиран със съдействието 
на общината в Приморско, на 
читалище „Самообразование” 
и на хотел „Тишина”.

„Културата е неотменна ха-
рактеристика на миналото и на 
съвременния облик на община 
Приморско. Животът и делото 
на десетки наши български кни-
жовници и революционери от 
възрожденския и предосвобо-
дителния период на Странджан-
ския край позволяват селищата 
от общината да станат люлка на 
родолюбиви и просветни идеи. 
На  територията на общината сега 
съществуват 7 читалища, 5 библи-
отеки, а гордост са 26-те състава 
за художествена самодейност в 
Приморско, с. Ново Паничево, Ки-
тен, с. Веселие, Ясна поляна и др.

 В културния календар  на об-
щината тази година ще се запи-
ше и ХХVIII-ят фестивал на една 
от най-големите национално 
представени организации.”

 Прекрасно, наистина! Защо-
то Приморско е градът, който е 
съхранил през годините в своята 
културна биография и памет тол-
кова много  фестивали и изяви на 
глухите хора – създатели и учас-
тници в художествената ни само-
дейност.

Историята е запаметила, че: 
през 1981 година в Приморско 

се провежда Х Национален пре-
глед на художествената самодей-
ност на СГБ; 

през май 1994 година пак тук 
се е състоял ХIV-ят национален 
преглед на художествената само-
дейност, посветен на 60-годиш-
ния юбилей на Съюза на глухите; 

през май 1996 година тук е 
проведен ХVII-ят преглед на лю-
бителското творчество на хората 
с увреден слух;

през юни  2001 година в При-
морско е и ХIХ-ят национален 
преглед на художествената само-
дейност; 

Юбилейният, ХХ-ти по ред на-
ционален преглед на художест-
вената самодейност през юни 
2003 година е също тук; 

На стр. 6

КУЛТУРА

80 ГОДИНИ  КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ НА СГБ

ХХVIII фестивал 
на художествената самодейност
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ХХII-ят национален фестивал 
на художествената самодейност 
през юни 2007 година е проведен 
в новата спортна зала на Примор-
ско. 

Днес за седми  път бяхме тук!  
Вдъхновени, изпълнени с но-

вата енергия на младостта, но със 
същата, неизменната наша любов 
един към друг!

Ще видите снимките от този 
невероятен фестивал - думите 
просто нямат смисъл. 

Прекрасно беше!
Но като заговорихме за исто-

рията на нашите фестивали… 
Любопитно е за всички да зна-

ем, че организираната художест-
вена самодейност и художестве-
ното творчество на глухите хора в 
България са официално регистри-
рани преди 80 години. 

Първите факти за това са напи-
сани в книгата  „85 години Съюз 
на глухите в България”, която из-
лезе наскоро. Съставител на кни-
гата е Петра Ганчева. Нека всеки 
прочете тази книга! Много може 
да се  научи между редовете в 
страниците й – за възходите и нес-
годите в живота на организацията 
ни. А специално за художествена-
та самодейност си струва оттам 
да научите толкова много!!!

Според представените факти 
в книгата, които цитираме без 
никаква претенция за точност, 
но само с желание да привлечем 
вниманието ви – началото е по-
ложено в една зимна вечер през 
1938 година на благотворителна 
вечеринка в салона на дружество-
то „Славянска беседа” в София. 
Тогава младите Веселина Йоси-
фова и Коста Златарев изиграват 
пантомимната сценка „Влюбени-
ят художник”. Първият републи-
кански преглед на художестве-
ната самодейност на глухите се 
организира доста по-късно, през 
1957 година, когато вече е осъзна-
та необходимостта от творчески 
изяви на младите глухи хора. А 
от тук нататък - никой не може да 
спре порива за изява на талантите 
им – фестивал след фестивал. 

През 70-те години на миналия 
век националните прегледи се 
разделят – за драматични и пан-
томимични състави, както и за 
танцова самодейност. Обособя-
ва се и преглед на ученическата 
самодейност. За добро, участва-
лите в прегледите самодейци са 
печелили както призови места, 
така и международни награди. И 
стават известни. После, в края на  
следващото десетилетие, пак се 
връщат  общите национални пре-
гледи. 

И колкото повече прегледи – 
толкова по-съвършени стават ар-
тистите ни. Пантомимата и фол-
клорните танци отбелязват свое-
то „златно време”.

Създават се и уникални за вре-
мето си състави за синхронно пе-
ене, като „Фамилия М”, а в нацио-
налната академия за театрално и 
филмово изкуство е сформиран 
първият клас „Пантомима” за глу-
хи студенти. По-нататък идват и 
знаменателните групи „Жестим”, 
„Малките Понита”, балет „Фри-
да”… Знакови имена за художест-
вената ни самодейност! 

 И за още хиляди други факти, 
натрупани през тези 80 години на 
културния ни живот, трябва да се 
знае. Но нека прочитът на книгата 
да ви каже точната истина. А ако 
наистина сега разгърнете стра-
ниците й, ще се уверите, че худо-
жествената самодейност е само 
и единствено изкуство за мла-

достта!!!  Публикуваните снимки 
– и отпреди 80 години, и сега, са 
само на млади хора! А, бе, един 
възрастен няма! Може би това 
е доказателството за непреход-
ността на нашата сила, която ви-
наги трябва да пазим, защото ни 
възражда.

И ето - историята продължа-

ваме сега, с ХХVIII-я юбилеен 
фестивал на художествената са-
модейност на Съюза на глухите 
в България  през 2019 година в 
Приморско! 

С невероятните изяви на мла-
дите изпълнители, които ще до-
пишат редовете на историята с 
таланта и красотата си!

Вижте ги!

  80 ГОДИНИ  КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ НА СГБ

ХХVIII фестивал на худо
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След петчасов концерт в залата на читалище „Са-
мообразование” в град Приморско завърши юбилейният 
ХХVIII–и фестивал на художествената самодейност на 
СГБ.

Повече от 150 глухи самодейци от всички районни ор-
ганизации в страната участваха в него, за да покажат 
най-доброто от своя талант, сила и воля за изява. На-
правиха го! Направиха го – всеки със своето незабравимо 
изпълнение, със своята усмивка и със своя поклон пред 
публиката! 

 Няма такъв концерт! Не може да се повтори! Даже  и 
в най-прехвалените зали  не може да се види това.

 Фестивалът завърши. 
Завърши по достойнство с 
най-красивите и запомнящи 
се думи на Диян Демиров, за-
местник председател на СГБ:

„Уважаеми дами и господа, 
скъпи приятели,

 в момента приключва наши-
ят фестивал. 

През последните няколко 
часа ние имахме възможността 
да се насладим на невероятни 
изпълнения на нашите танцьо-
ри, мимове и представители на 
най-различни изкуства.

Винаги съм казвал едно нещо – една от малкото сфери 
в живота, където няма никакво значение дали чуваш, дали 
виждаш, дали имаш някакви други проблеми, това е изку-
ството. 

За изкуството е важно единствено да имаш талант.  И 
дали развиваш този талант!

 Днес ние бяхме свидетели на това  как нашите прекрасни 
самодейци развиват този талант. Те ни дариха с един пре-
красен ден, за да може този  прекрасен ден да остане в нас 
с прекрасен спомен!” 

 Г-н  Диян Демиров имаше и една от най-прекрасните 
възможности – да връчи  почетни грамоти на самодейните 
колективи от всички районни организации. А на сцената из-
лизаха както заслужили в годините наши самодейци – като 
Анжела Акрамова от Пловдив например, така и малки деца, 
които представяха своя състав в своята организация.

Красиво, шумно и великолепно награждаване беше. 
Повече от представителите на самодейците от районните 
организации, които взимаха  грамотите, бяха още с костю-
мите си. И шеги имаше за това, но и пожелания – когато се 
завърнат у дома, да споделят по най-добрия начин общата 
награда с приятелите си.

И преди, уважаеми читатели, да напишем 
последните думи за закриването на фестивала, искаме 
тук да споменем и още нещо – голямата заслуга на 
ръководителите на художествените състави в районните 
ни организации за този фестивал.

Те бяха невидими за публиката – там долу, до пулта 
за озвучаване, на малко столче, преди първия ред. Но 
толкова важни и необходими – за очите  на изпълнителите 
на сцената! 

Всяка от тях „гореше” при  всяко изпълнение на своите 
хора. Някои играеха дори като истински артисти, за да 
покажат жестовете и движенията, които трябва да се 

изпълнят на сцената. Като Милена Гъркова-Калинова 
например! Като Камелия Трифонова и Теодора Иванова 
от училището в София! Като Горица Милчева от Дупница, 
Дора Христозова от Хасково, Радка Стойкова от Варна, 
Димитрина Каракирова от Плевен, Райна Иванова  от 
Русе, Мая Саватеева от Шумен, Мариана Станчева от 
Горна Оряховица, Живка Димова от Ямбол!

Без тях – нямаше да е същото!

И сега – ето финалните думи на Диян Демиров, 
заместник председател на СГБ:

„Приятели, нашият фестивал приключи.
Искам още веднъж да благодаря на всички вас 

затова, че уважихте това тържество. Благодарение 
на вас всички ние преживяхме няколко невероятни 
часа.

Благодаря на всички, които бяха част от този 
фестивал! 

Надявам се пак да се срещаме и занапред!”

  80 ГОДИНИ  КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ НА СГБ

ХХVIII фестивал на художествената самодейност
ХХVIII-ят фестивал на художествената 

самодейност на Съюза на глухите в България ще „блести” в историята
Прекрасен фестивал за незабравим спомен

Материалите за броя подготви 
Йорданка Димитрова
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