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Проект на закон за българския
жестов език ще бъде предложен на
обществено обсъждане

В наскоро публикуван видеоклип „МОН - Новини на жестов
език” в популярното приложение „Ютуб” се съобщава, че
в Министерството на образованието и науката (МОН)
е създадена работна група,
включваща представители на
организации на и за хора с увреден слух, от отговорните
дирекции на МОН и заинтересовани институции. Тази работна група има за задача да
разработи Проект на закон за
българския жестов език в срок
до 31.10.2019 г. Проектозаконът ще бъде предложен за обществено обсъждане и ще бъде
представен с видео жестов
превод.
В изпълнение на заложените
мерки в Плана за действие за
прилагане на Конвенцията на

ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020), съгласно
т. 4.2 от плана – „Въвеждане на
жестовия език”, свързана с признаването и популяризирането

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ

С ИЗЯВИ НА СВЕТОВНИ И
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМИ НА
ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ

на българския жестов език, в
МОН е разработена Концепция
за промени в нормативната
уредба по прилагането на чл.
21 „Свобода на изразяване и на

мнение, свобода на достъпа до
информация” от Конвенцията
на ООН за правата на хората с
увреждания. Съдържанието на
концепцията включва: Въведение; Необходимост от Концепцията за промени в нормативната уредба по прилагането на
чл. 21 „Свобода на изразяване
и на мнение, свобода на достъпа до информация” – Въвеждане на жестовия език; Цел на
концепцията; Кратък анализ на
действащата европейска рамка
в областта на свободата на изразяване и на мнение и на свободата на достъпа до информация
при използването на жестовия
език; Кратък анализ на действащата националната рамка в областта на свободата на изразяване и на мнение и на свободата
на достъпа до информация при

10 години
театър „Мим Арт”

Театър на таланта и силата за живот най-висшият идеал на човешката същност

Тази година френският град Париж беше столица на проявите на
Световната федерация на глухите младежи.
От 14 до 20 юли тук се проведе
МЛАДЕЖКИЯТ ЛАГЕР НА СФГМ, в
който участваха близо 150 души
от 49 държави.
България беше представена с
участието на Росица Караджова,
председател на МОСГБ и Вилдана
Демерджиева, отговорник за туризъм и спорт на МОСГБ.
Младежкият лагер беше всъщност динамична подготовка за
участие в Генералната асамблея.
Точно тук предложенията, направени от българските участници бяха посрещнати с интерес и
срещнаха всеобщо одобрение.
По-късно – на 21 и 22 юли, те
взеха участие и в ГЕНАРАЛНАТА
АСАМБЛЕЯ НА СФГМГ.
На Генералната асамблея при-

състваха всички лидери на СФГМ,
делегати от страните-участнички, както и гости.
По време на деловата работа
бяха взети важни решения за бъдещата работа на световната
федерация. Избрани бяха и новите
членове на Борда на Световната
федерация на глухите младежи.
През месец август пък За трети път Европейският съюз на глухите младежи (ЕСГМ) организира
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ за лидерите на
младежкото движение на глухите от страни- членки на организацията Тази година обучението
се проведе в град Ал в Норвегия
от 5 до 24 август. Участваха 42
представители от 15 държави.
Представители на България
бяха Росица Караджова, председател на МОСГБ, Василен Грозев, секретар на МОСГБ и Тончо Иванов.
Четете на стр. 4-5

На 25 септември тази година в
залата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
се състоя един забележителен
юбилей на българското театрално
изкуство.
Стотици бяха посетителите, които
бяха дошли тук, за да отбележат
10-годишнината от създаването на
един уникален театър – „Мим Арт”.
А улица „Раковски” (театралната
улица на София) отдавна
не

беше виждала такова щастливо
множество от хора, които бяха
заедно в гордостта си.
Празникът беше отбелязан с
юбилейния спектакъл „Усмивки
от старото кино”. Поздравителен
адрес за юбилея на театър „Мим
Арт” връчи председателят на Съюза
на глухите в България г-н Николай
Нинов.
Четете на стр. 3

използването на жестовия език;
Състояние и тенденции на жестовия език в Европа; Състояние
и тенденции жестовия език в
България; Предизвикателства и
мерки за подкрепа на жестовия
език – визия за необходимите
промени и регламенти и Заключение.
Предвид предстоящото широко обсъждане от глухите хора
на проектозакона за българския
жестов език, с цел да се информират относно състоянието
на жестовия език в България и
мерките, които трябва да се
осъществат в негова подкрепа, предлагаме на вниманието
на всички читатели заключителните текстове от концепцията.
Четете на стр. 2, 3

Спортната
федерация на
глухите в България с
ново ръководство

На 14 септември т. г. се проведе извънредно общо събрание на
Спортна федерация на глухите в България. Основна тема бе изборът на
нов председател, поради кончината
на дългогодишния председател Николай Николов.
С пълно мнозинство беше избран
досегашният изпълнителен директор на СфГБ - НИКОЛАЙ БОЗЕВ.
В новия управителен съвет като
заместник-председатели
влязоха
Сашо Йовков и Христо Станойчев. А
за членове на УС доверие беше гласувано на Атанас Иванов, Йордан
Божилов, Веселин Хрисчев и Михаил
Пейчев.
Интервю с новия председател
четете на стр. 3

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи до
15. 12. 2019 година.
Абонирането става във всички
пощенски станции на страната,
в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753
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СЪЮЗЕН ЖИВОТ

ТИШИНА
В РО- Ямбол

Незабравим празник

Непосредствено след честването на 85-годишния юбилей на СГБ в
Приморско, на 28 септември съюзните членове в Ямбол с нетърпение се отправиха към клуба на глухите, за да отпразнуват откриването на новата зала за срещи.
По стар български обичай ръководството на РС направи откриването незабравимо с погача, менче с
вода и здравец. Преди да пререже
лентата, Стоян Патрашков, председател на РО на глухите в Ямбол благодари на всички съюзни членове,
които неуморно с доброволен труд
от 1 юни започнаха ремонта на старата зала. Поздравление към всички
доброволци отправи и Радка Радева,
заместник председателя на РО. А
председателят на градската организация на глухите Карамфил Ангелов
отправи пожелание за здраве и успех и поля вода със здравец и розови листа. Председателя на РО-Ямбол
даде думата Антон Димов, който
благослови всички съюзни членове
от Ямбол и Сливен присъстващи на
тържеството със здраве и Бог да ги
ръководи.
Всички, прекрачили прага на клуба, останаха възхитени от изцяло
преобразената и напълно обновена
зала. Благодарение на упоритостта
на председателя на РО-Ямбол и ентусиазма на всички членове на РС и
най-вече на председателя на ГО-Ямбол, всички идеи на младежите
бяха осъществени. Забележително
е най-вече уважението и почитта,
които бяха оказани към основателя
на СГБ Марчо Радулов и към всички
бивши председатели на РО – Тодор
Стоянов, Желязка Гендова, Радка Ра-

дева и настоящият председател на
РО-Ямбол Стоян Патрашков: на видно място на едната стена на залата
с голяма обич бяха направени и поставени в рамки снимките на всички
тях. Най-голямата изненада в залата
бе телевизорът - специалният подарък от Николай Нинов, председател
на СГБ, по повод юбилейния празник
на СГБ и на РО-Ямбол, който ще се
проведе на 26 октомври.
По време откриването и топлите
думи, с които председателя на РО

благодари на всички доброволци и
на всички съюзни членове, дарили
средства за ремонтирането на залата, на телевизора бе излъчен видео
клип за целия ремонт. След това
поздравления към председателя
на РО отправиха председателят на
ТО-Сливен, съюзни членове от Сливен и Ямбол. Тържеството продължи
в приятелски разговори и снимки за
спомен до късно през вечерта.
Живка Димова,
координатор на РО-Ямбол

В РО-Шумен

След фестивала – награди за заслужилите

На 5 октомври ръководството на
РО на глухите в Шумен след допитване до всички участници във фестивала, организира официална вечеря,
на която бяха връчени и грамотите за
тяхното представяне.
Към всяка грамота координаторът
на РО беше изработила ръчно букети с бонбони, с които изказа благодарността си към всички, положили
усилия, труд и желание, за да представят достойно организацията на
фестивала.
Връчиха се и грамоти-отличия по

случай 85-годишния юбилей на СГБ,
сребърни и златни значки на тези,
които не спират да работят и да развиват нашата организация.
На най активния ни член, който
имаше тежката задача да представи
организацията ни с различни по стил
изпълнения – координаторът връчи
сребърна значка, както и ръчно изработен албум за снимки. Председателят на РО от своя страна пък изненада
със сладка торта в знак на благодарност към членове и връчи прекрасна
кошница с цветя на Мая Саватеева за

труда, участието и разновидната дейност, която извършва. Председателят
на ГО също благодари на всички, въпреки че нямаше физическата възможност да види на живо техните изпълнения, като дари на всички дами
по едно прекрасно цвете.
Вечерта продължи с много танци
и песни, като и си обещахме, че нашата дейност няма да спре дотук и
ще продължим да работим за издигането на нашата организация.
Мая Саватеева, координатор
на РО-Шумен

11 октомври 2019

В заслужен отдих –
с почит и уважение
На 4 октомври т. г. се състоя топло и вълнуващо изпращане на
дългогодишния управител на „Тих
труд”-ЕООД – София Гаврил Младенов Гаврилов по повод неговото пенсиониране. След близо 12 години
всеотдайна трудова дейност в „Тих
труд” г-н Гаврилов си тръгва с чест
и достойнство – много малко са ръководителите в системата „Тих труд”,
които като него не са злоупотребили
финансово, ръководиха умело и с
търговски нюх повереното им предприятие, проявявайки принципност
и честност, като се ползваха с доверието и уважението на работниците
и колегите си.
Гаврил Гаврилов, освен на софийското, от 2011-а до 2013 г. пое ръководството и на „Тих труд” в Лом.
Казват, че две дини трудно се носят
под една мишница, но той прояви
изключителен професионализъм и
се доказа като успешен мениджър.
През времето, докато управляваше
„Тих труд”, Гаврилов спечели цели 10
обществени поръчки на обща стойност 548 239,38 лв. и още 216, 961 лв.
от проекти по ОП, като същевременно бяха изчистени и всички дългове
на предприятието към НАП.
От името на съюзното ръководство председателят на СГБ Николай
Нинов връчи на г-н Гаврилов приз в
знак на благодарност, уважение и
почит, като каза, че „от сърце Ви пожелавам всичко онова, което прави

човешкия живот толкова красив –
здраве, щастие и дълги години живот! Благодарим Ви – за професионализма и всеотдайността, с които ръководихте предприятието! Ден като
този вероятно носи и мъничко тъга,
защото изживените години никога
няма да се върнат. Но ако те не са изживени напразно, ако са изживени
честно и достойно, както Вие ги изживяхте, посвещавайки се неуморно
и безрезервно на хората с увреден
слух, то не си струва да съжаляваш
за тях. Останете такъв, какъвто Ви познаваме!”
От своя страна г-н Гаврилов благодари сърдечно и заяви, че винаги ще
остане верен приятел на Съюза на
глухите в България и на глухите хора.
ЦУ и УС на СГБ

ПОЗДРАВИ

Честито на
юбилярката!
На 6 септември 2019 г. Дянка Рекалова от Ямбол отпразнува с приятели и семейството си своя 70-годишен юбилей. След загубата на съпруга си Никола, Дянка намери утеха в
клуба във всекидневните срещи с
приятелите си по съдба. Като член
на РС на РО-Ямбол и отговорник за
възрастните хора, тя бе най-дейната
при организиране на всяко едно мероприятие.
От година и половина Дянка се
преобрази и духовно се подмлади
след раждането на правнука й Велизар. Грижовната прабаба с много
любов се грижи всеки ден за милото си внуче. Въпреки голямата си
ангажираност Дянка винаги намира

Надежда
Миладинова –
на 90 години
Все още по-възрастните членове
на Съюза я знаят като една изключително активна личност, самоотвержена жена, дала голямата си любов
за глухите хора.
Днес тя тихо и кротко живее със
спомените, но и с настоящето на съюза. Чете „от кора до кора” вестник
„Тишина” и никак не е равнодушна
– пише писма за всичко, което я вълнува.

време да дойде в клуба, за
да се среща
с приятелите
си, да получи
и любимия си
вестник”Тишина”, а също и
да научи новините и всичко, свързано с
дейността на
организацията.
Честит
юбилей, мила
Дянке! Пожелаваме ти
крепко здраве, радост, спокойни и
щастливи дни! Бъди много обичана
и уважавана майка,баба и прабаба!
От ръководството
на РО-Ямбол и всички приятели
С
много
обич за празника й – на 6
септември, я
поздравяват
близките
й,
които сега са
край нея, а и
тези,
които
живеят в далечна Америка.
Поздравяват я и всички нейни
колеги и приятели, които в годините
са споделяли една съдба и я помнят като една действена и отзивчива
жена.
Нека е честит юбилеят й!

Проект на закон за българския жестов език ще
От стр 1

„Предизвикателства и мерки за подкрепа на жестовия език – визия за необходимите промени и регламенти
През последните две десетилетия
политиките относно хората с увреждания коренно се променят. Ако преди
фокусът на внимание е върху грижите и
подпомагането, сега на преден план са
човешките права и равнопоставеността.
Нормативната уредба трябва да
предвиди система от подходящи мерки
за подкрепа, за да се осигури максимален достъп на всички лица с увреден
слух до информация и до възможности
за свободно изразяване и мнение с цел
развитие на пълния им потенциал, таланти и творческите способности. Мерките по-долу трябва да намерят своето
място в съответните нормативни актове
и документи. Те трябва да се прилагат,
като се отчитат основните права на чо-

века, основните свободи и човешкото
многообразие. Те трябва да осигурят
на децата и възрастните с увреден слух
признаването или упражняването на
всички права и основни свободи наравно с всички останали граждани. Мерките
трябва да са в пълна степен ефективни и
приложими в практиката.
В много страни в Европа е уредено,
че разходите за преводачи на жестов
език се поемат от съответното правителство. Поемането на разходите е съществена предпоставка за равноправното
участие на хората с увреден слух в живота на обществото.
Мерки:
Признаване на българския жестов
език като начин на комуникация, равностоен на вербалната комуникация;
осигуряване на финансиране за изследване на българския жестов език с оглед
на лингвистичното му описание и на допълването му с жестове, необходими за

по-обхватна и пълноценна комуникация
във всички сфери; признаване и популяризиране на българския жестов език като
езикова система, достъпна за хора със и
без увреден слух; насърчаване на усвояването на жестовия език от гражданите
(училище, продължаващо образование,
образование за възрастни); законово
регулиране на разходите за преводи на
жестов език и ако е необходимо – изменение на съответното законодателство;
осигуряване на средства за преводачески и интерпретаторски услуги; осигуряване на средства за обучителни модули
на интерпретатори за сляпо-глухи като
надграждащо обучение за преминали
обучението по български жестов език;
осигуряване на средства за обучение по
жестов език за преводачи и интерпретатори по алтернативни методи за комуникация за сляпо-глухи; осигуряване на
средства за обучение на учителите на
деца с увреден слух, на работодатели,

родители на деца с увреден слух, както
и на служители в различните държавни
институции; осигуряване на финансиране за преводачески услуги за лица с увреден слух, като услугата за използване
на преводач да бъде безплатна в дейности, свързани с правосъдие, здраве,
образование, професионално обучение,
местна администрация и изпълнителна
власт; осигуряване на вербални преводачи – комуникационни асистенти,
които перифразират по достъпен начин
неясната информация за хора с увреден
слух, които живеят в среда на чуващи, не
владеят жестовия език и комуникират
чрез вербални средства. Предвиждане
на писмена информация, предлагана от
различните институции, което ще спести
проблемите при отчитането по устните и
ще игнорира риска от грешки в разбирането; осигуряване на интерпретатори по
алтернативни методи за комуникация
на сляпо-глухи – интерпретация-превод

и описание на обкръжаващата среда
(водене, придружаване и помощ при
придвижване); въвеждане на жестовия
език като език (учителите задължително
да го владеят) и калкиращата жестова
реч като избираеми средства за преподаване и учене в специалните училища,
чрез което да се гарантира достъп до
учебното съдържание съобразно езиковите и комуникативните потребности
на учениците с увреден слух; включване
на повече специалисти (педагози, които
са с увреден слух) като учители или възпитатели в специалните училища; подобряване на условията при обучението на
студенти с увреден слух в българските
висши училища чрез представяне на
информацията по време на лекциите
с помощта на презентация с текст - аудио и видеозапис с жестов превод и
посредством осигуряване на преводач;
въвеждане на системи в здравните заведения за подпомагане на медицинското
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10 години театър „Мим Арт”

От стр. 1
А преди това беше показана
ретроспективна изложба, където имаше предвидена и среща с
актьорите.
И тъкмо тук, в кулоарите на театъра, имахме възможност да се
срещнем с актьори, режисьори,
съмишленици, и толкова много
приятели.
Мария Атанасова – художествен ръководител:
„Започнах с любов, с разбиране, с отношение към всички
тях. С много репетиции, с много
поставяне, много наизустяване.
Защото те поемаха. Децата, които искаха да пеят, да танцуват, да
играят театър – те го можеха. Вътре Господ им го беше заложил.
Просто трябваше някой да им помогне да го изкарат на бял свят.
Ние започнахме първо съвсем
сами. Аз правих всичките неща
– и песни, и хореография. Но постепенно поканих професионални режисьори, професионални
хореографи. И така, полека-лека, нивото на групата се вдигна.
И стигнахме до НАТФИЗ. Учиха
там децата пантомима, завършиха и станаха актьори-мимове.
И тогава – естествено, трябваше
театър, където цялата група да се
запази. Да бъде единна, да бъде
бетонирана, защото ако се пръс-

нат в различни театри, това няма
как да стане, на тях им трябват
жестомимични преводачи. Затова сдружение „Тишина” реши да
приюти театър „Мим Арт” при
него и те да получат даже професионална работа.
Досега имаме около 30 постановки за тези 10 години – и театрални, и концертни, и комедия
„дел арте”… Имаме признание
от всички културни институции.
И от Министерството на културата най-вече. Групата има награда
„За принос в българската култура” – какво по-голямо признание
и гордост за глухите хора на България! Имаме и международни
награди - „Гран при” от Париж,
имаме награди от Чехия и от други страни. Където сме ходили, навсякъде аплодисменти и овации
сме получавали! Е, какво по-хубаво от това! Сега гледаме към
бъдещето – привличаме нови актьори, търсим нови артистични
похвати. Ами, развиваме се!“
Проф. д-р Александър Илиев,
режисьор:
„Аз работя с“ Мим Арт“ вече
15 години. И всичко става много
лесно, тъй като те ме разбират, аз
ги разбирам. Какво трябва повече! Работим за изкуството „мим“
със специализирани упражнения. Но това всъщност е тяхното
изкуство. Работим само върху
техните усещания. А техните усе-

щания са в „пъти” по-добри, отколкото нашите.“
Нури Яшаров, актьор:
„Благодаря на „Мим Арт” за
всичко, което съм! Благодаря
специално на Мария Атанасова.
Която, когато завършихме специалността „Пантомима” в НАТФИЗ
през 2008 година, веднага започна да мисли как да работим заедно и да създадем този театър
„Мим Арт”. И ето, вече 10 години
ние сме тук. Горд съм за всичко
това!“
Митко Якимов, актьор:
„Аз съм нов, някъде отпреди
Нова година участвам в трупата. Мария Атанасова ме покани
и реших да участвам в няколко
по-различни постановки. Тази вечер в ролите си нямам дори реплики, но все пак се включих, за
да подкрепя юбилея. И се надявам да се разшири дейността на
театъра. И чуващи, и глухи да бъдат на равни начала на сцената.“
Росица Караджова, актриса:
„Гордея се, че съм част от този
спектакъл. Аз обичам да играя и
да преживявам моите роли. Обичам да се представям пред публиката. И да виждам удовлетворението на хората в театралната
зала. От миналата година започнах да работя с Мария Атанасова.
Тя лично ме покани. И се радвам,
че съм в основния състав. Радвам се, че работя с професионалисти. С тях се обичаме и сме
работили неведнъж заедно. Но и
аз се считам за професионалист.
Завършила съм бакалавърска
степен за театрално изкуство.
В момента ми остава само да
защитя дипломната си работа
за магистратура по темата „Театрално изкуство и общество” в
Нов български университет. Този
спектакъл е мое голямо стъпало.
Надявам се театърът да ми дава
още по-високи!“
Силвана Павлова, жестов
преводач и завеждащ „Културно-масова дейност в СГБ:
„Вече 10 години аз подкрепям
всичко, което се случва в този
театър, а в последните години
участвам и съвсем активно – от
преводач, станах актриса. За 10
години този театър надрасна
едно отношение от хората, които
смятаха, че слухово увредените
могат да играят само пантомима.
Това не е така. Последната постановка, която сега се подготвя показва, че те могат да водят кукли,
да направят куклена постановка. Ще издам една тайна – тази
постановка от ноември влиза в
репертоара на Държавния куклен театър.“
Ето това се казва новина! Новина, с която е достойно да започне новото десетилетие на
театър „Мим Арт”!
Нека успехът да е с тях!
Йорданка Димитрова

ТИШИНА

Спортната федерация
на глухите в България
с ново ръководство

От стр. 1
Съюзът на глухите в България изразява искрено задоволство от избора на
г- н Николай Бозев за председател на Спортната федерация на глухите в България! За всички нас той е познат като ерудиран ръководител, изключително
активен организатор и най-вече – справедлив човек, който милее за спорта!
През последните три години Съюзът на глухите в България и Спортната
федерация на глухите в България постигнаха едно изключително ползотворно сътрудничество! Истина е, че това сътрудничество дойде в новото време с
младостта на новите ръководства на двете организации - на Съюза на глухите
в България, а сега и на Спортната федерация на глухите. Резултатите вече са
толкова видни! За организирането на държавни първенства по шах и риболов, а сега и с предстоящото участие на глухи шахматисти в олимпийските
зимни игри „Дефлимпикс” през декември в Италия.
Специално за читателите на вестник „Тишина”, само няколко дена след
избирането му за председател на СФГБ, г-н Николай Бозев даде кратко интервю.
- Г-н Бозев, първо нека да Ви честитим! Едва ли има някой, който да
не е удовлетворен от Вашия избор, но все пак кажете първите си думи
като председател на СФГБ.
- Спортната федерация на глухите в България вече има ново ръководство.
Аз бях избран за председател от общото събрание. Радвам се за това, защото ще продължавам да работя заедно с колегите си. Всички ме познават в
годините, когато бях изпълнителен директор. С всички екипи и треньори по
спортове и с клубовете сме работили заедно, както трябва. И в бъдеще ще се
стремя да продължаваме да работим както трябва.
- Прекъсвам Ви за миг – колко години работите Вие като изпълнителен директор?
- Като изпълнителен директор на Спортната федерация на глухите работя
от 1999 година досега. Почти 20 години съм бил тук! А сега общото събрание,
на 14 септември ме избра за председател.
- С встъпването Ви в длъжността на председател, Вие несъмнено
имате нови идеи и нови планове, които искате да реализирате занапред.
- Една от първите ми задачи ще бъде привличането млади спортисти, които да вървят напред и да определят бъдещето на спорта на глухите. Определено мисля, че в Спортната федерация на глухите има условия за това. А
нека подчертая, че и доброто ни сътрудничество с Министерството на спорта
ще ни бъде в изключителна подкрепа. Още първите ми действия ще бъдат
насочени към младите хора – как да ги накараме да дойдат, как да им осигурим най-добри условия за подготовка, как да ги направим шампиони. Тук
искам специално да подчертая и желанието ми за работа в училищата. Тъкмо
оттам, от училищата, очаквам да дойдат новите таланти, които ще върнат старата слава на нашите глухи спортисти.
- Идеите Ви са прекрасни. Но виждате ли сега „спирачки” в съществуващото законодателство?
- Има какво да се променя в законодателството. Има. И това ще бъде наша
изключително сериозна и тежка борба. Да успеем променим някои закостенели клаузи в сега съществуващите закони за спорта, които пречат в новото
време. В тази област се надявам и на отличното ни сътрудничество с Министерството на спорта, което да ни помага за нов подход в работата на законотворците. Смисълът на всичко е да вървим стъпка по стъпка, за да утвърдим
таланта и авторитета на глухите спортисти!
- А в личен план – как се чувствате днес?
- В личен план искам да съм силен. И да продължавам да работя с всичките си професионални умения с новите хора, които бяха избрани в ръководството на Управителния съвет. Надявам се че всичко ще бъде както трябва –
да работим заедно и колективно. Като един „юмрук”, за да можем да развиваме спорта и да покажем на Европа и на света българските ни възможности.
- Съюзът на глухите в България отправи своите поздравления за Вас
като искрен приятел и желан партньор.
- Изключително съм благодарен! Изключително се радвам на сътрудничеството между нашите две сродни организации през последните години.
Заслугата за това е и на Вашия председател г-н Николай Нинов. Отдавам признание за приятелството, което благодарение на него изградихме. Това не се
случва често! И много искам това приятелство да продължава така чисто и
силно!
Заедно винаги можем повече!
Интервю на Йорданка Димитрова

е бъде предложен на обществено обсъждане
обслужване на хората с увреден слух
чрез видеокамери, жестов превод и т.н.;
осигуряване на жестов превод по националните телевизии за хората с увреден
слух, както и поставяне на субтитри при
новини, политически, културни програми, научно популярни предавания
и филми); използването на специални
технически средства, които да направят
литературните произведения, филмите
и театрите достъпни за лица с увреден
слух; осигуряване на достъп до националния телефон 112 чрез есемес във
връзка с осигуряването на безопасност
за живота и здравето на хората с увреден слух при възникване на критични
обстоятелства (здравословен проблем,
ПТП, пожар, пътна помощ и т.н.); осигуряване на финансова помощ при закупуване на технически комуникационни
средства (компютър, смартфон, таблет
със специален софтуер – онлайн жестов
преводач) на лицата с увреден слух.

Заключение
Свободата на изразяване и на мнение, както и на достъпа до информация
са декларирани в Конвенцията като основно право на хората с увреждания,
чрез упражняването на което те могат да
функционират като пълноценни личности
в обществото независимо от своята различност. Подобна промяна в социалния
статус на хората с увреждания, както и
промяната на негативните социални нагласи към тях, е главната насоченост в
социалната концепция, приета в Конвенцията. Българската държава като страна
по Конвенцията трябва да насърчава и
да подкрепя тези политически, икономически, образователни, културни и други
предпоставки, които ще осигурят свобода на изразяване на хората с увреждания
чрез техните типични или атипични, но
уникални физически, умствени, комуникативни, езикови, творчески, професионални и др. компетентности, като укреп-

ват социо-културната им идентичност
и себеуважение. От идентифицирането
и реализирането на конкретни мерки в
тази посока се очакват социално-икономически и индивидуални ползи.
В Резолюция от 17 юни 1988 г. относно
жестовия език Европейският парламент
призовава Европейската комисия да
направи предложение до Съвета за официалното признаване на жестовия език,
използван от глухите хора във всяка държава членка, както и да се осигури финансиране от ЕС на програми за заетост в
областта на образованието и обучението, включително за обучение по жестов
език на преподаватели и преводачи.
Жестовият език има значителен потенциал за осигуряване на достъпа до
информация, предназначена за широката публика, или до услуги за населението, за улесняване на официалното общуване на хората с увреден слух с помощта
на съвременните технологии, средствата
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за масова комуникация, интернет, преводачи и други подобни.
Жестовият език дава възможност на
хората с увреден слух да участват равноправно в общество. Въвеждането и
използването на жестовия език разширява възможностите на съвременния
човек за себеизразяване, за споделяне
на мнение и за достъп до информация
от различно естество. Информационната недостъпност може да задълбочи
пропастта между хората с увреден слух
и останалите граждани.
Въвеждането и използването на жестовия език е от съществено значение
за кодиране и декодиране на информация, за стимулиране на личностния
потенциал и за бъдеща реализация на
хората с увреден слух. Чрез въвеждането и използването на жестовия език ще
се разшири не само достъпът до информация, но ще се подобрят количествено
и качествено интеракциите на хората с

увреден слух с другите членове на обществото.
Прякото или косвеното споделяне
на атипичните средства за информация
и комуникация с останалите членове на
обществото в социалното пространство с
подкрепата на въвеждането и използването на жестовия език е базово условие
за една успешна приобщаваща политика
и практика.”
Оставаме в очакване относно разработката на проектозакона, която трябва
да се осъществи в рамките на един месец и на предприетите мерки, свързани
с узаконяването на българския жестов
език, за равностойното му прилагане
в различните области на обществения
живот – важна стъпка за по-широкото
приобщаване на хората с увреден слух в
обществото.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
Фотоилюстрация Ютуб
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МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР НА СВЕТОВНАТА
ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ

Тази година Париж беше
столица на проявите на
Световната федерация на
глухите младежи.
От 14 до 20 юли тук
се проведе младежкият
лагер на СФГМ, в който
участваха близо 150 души
от 49 държави. По-късно
– на 21 и 22 юли, те взеха
участие и в Генералната
асамблея на СФГМ.
България беше представена с участието на
Росица Караджова, председател на МОСГБ и Вилдана
Демерджиева,
отговорник за туризъм и спорт на
МОСГБ.
Младежкият
лагер
беше всъщност нещо като
динамична подготовка за
участието ни в Генералната асамблея. Точно тук, в
Париж, ние трябваше да
се подготвим за големите
разисквания и задачи, които щяхме да обсъждаме
по-късно. И трябваше да
сме подготвени – не само
със знания , но и със самочувствие, и с култура, за
да обсъждаме глобалните
проблеми.
Ние от България точно
тук направихме няколко
конструктивни предложения, които срещнаха всеобщо одобрение.
Темата, която обедини
всички участници в младежкия лагер, беше „Отключи
нов свят с права на езика на
жестомимиката”.
И каква по-добра тема,
за да можем откровено да
говорим за равенството, за
разнообразието на възможностите, които имаме, за нашите права за информация
и повишаване на осведомеността ни за споделяне на
умения!
Петима бяха лекторите,
дошли тук от Испания, Обединеното кралство, Аржентина, Колумбия и Уругвай.
Всяка от техните презентации съдържаше стремеж да
бъдат подчертани и утвърдени принципите на международните договори и кон-

венции, включително и на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана
от повече от 170 държави.
И не само това – тук основно бяха подчертавани
разнообразните възможности на хората от общността на
глухите да влияят за постигането на целите на тези международни документи.
Една от интересните лекции в началото беше на Колин Алън, бивш президент
на СФГ.
Той представи Световната
федерация като неправителствена организация, представи хората, които работят
като членове на Борда, както и целите и задачите, които имат. И свърза темата с
лозунга на лагера, като каза,
че от 193 държави-членки на ООН (по регистрация
от 2007 г.) конституционно
признаване на езиците на
знаците има в 47 държави.
В други има референции за
използване, а в трети има
само утвърдени проекти.
В този смисъл е много
важно е общността на младите глухи да търси оценка
за това и възможности за
включване. Например с ангажиране в работни срещи,
използване на социални медии и работа в мрежата. Това
би могло да отвори врати и
за общности в системата на
глухите – като студентската
общност например за достъп до висше образование.
По време на лагера беше

организирана и още една –
съществено важна дискусия
– за социалното предприемачество. Знае се, че глухите обикновено имат препятствия. Но тъкмо затова
беше проведено специално
обучение за създаването на
среда и бизнес инвестиции,
които могат да дойдат под
формата на време, спестявания или смелост. Ако вярват,
че могат – те вече са на половината път.
Бяха обсъдени и проблеми в различните страни по
темите за лидерството. Тези
обучения имаха изключително въздействие върху
младите хора тук, които
представляваха общността
на глухите от целия свят.
По време на една от сесиите, на която трябваше
да бъде определена „водещата линия” за участие на
съседни страни за обмяна
на опит и намиране на цел
и път за развитие, ние, двете участнички от България се
присъединихме към групата
на Балканите. И след обсъждане решихме да изберем
образованието като ключова тема. Това трябваше да се
реализира по време на лагера, като първа стъпка в широката концепция. По време на няколко уъркшопове
по темата, Росица Караджова представи блестящо нашите идеи за образование
и спечели одобрение дори
и от участниците по темата „Екосистема на глухите”.
Така групата на страните от

Балканите стигна до решението да се направят постъпки за организиране на
Първи Балкански младежки лагер на територията на
България – през 2020 или
през 2021 година. Първата целева група ща бъде за
младите хора между 18 и 35
години, като финансирането
ще се търси от Европейския
съюз и партньорите ни (по
правилата на наученото от
презентациите и лекциите
в европейското училище и
в международния лагер, за
които вече писахме). И пак
по научените правила, привлякохме партньорите си за
нашата кауза на българската
традиционна вечер на културата, където те видяха наши
танци и опитаха великолепните ни ястия и напитки. Чудесно беше.
По време на лагера беше
представена и още една
тема, която си заслужаваше
да бъде обсъдена – за езика
на знаците и как всеки трябва да търси обединение с
другите хора, за да намери
начин за разбиране. Темата
беше представена от Алелуя
Пеня от Испания и Флоренсия Лорънс от Аржентина. В
нея бе повдигнат един казус
– правилно ли е глухите хора
да не споделят травмата на
общността си и в същото
време да чувстват липса на
адаптиране за своите нужди. Труден въпрос, защото
все още жестовият език не е
достъпен, а глухият човек се
срамува да го сподели. И се

„затваря”. Не! Не е това начинът за оцеляване на земята. Нужна е култура на глухите хора, нужна е смелост
за преодоляване на това
чувство за „табу”. Ето това е
задача за бъдещето!
В края на лагера лекторите на СФГМ поискаха от
всеки да представи визия за
бъдещето на младите глухи
хора, както и за това, върху
което искат да бъде съсредоточена работата по отделните дейности, които трябва
да се прилагат на международно ниво.
По този въпрос България
представи свое предложение за структурно обновяване на този процес.
И понеже лагерът беше
за млади хора, организаторите ни предложиха и много
развлечения. Някои ще запазим в тайна. Но за едно –

не можем да не разкажем –
за посещението ни на забележителностите на Париж.
Влязохме първото училище
за глухи във Франция! Какво чувство само за нашата
принадлежност към всичко,
което ни е сплотявало през
вековете! А при посещението ни в Пантеона видяхме
една уникална изложба –
„История на глухите”. Тази
изложба се представя в галериите по целия свят. А в
Париж се експонираше само
през септември, в дните, в
които и ние бяхме тук! Ние я
видяхме! Дано и в България
да дойде по-нататък. Уникална беше! След това имахме часове да се разходим
из Париж....
А тук бяхме два дни – очакваха ни конгресът на СФГ
и Генералната асамблея на
СФГМ.

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ
Най-важният форум на Световната федерация на глухите младежи (СФГМ ) беше проведен тази година в Париж, Франция, на 21 и 22 юли.
На Генералната асамблея присъстваха всички лидери на СФГМ, делегати от страните-участнички, както и
гости.
По време на деловата работа бяха взети важни решения за бъдещата работа на световната федерация.
Избрани бяха и новите членове на Борда на СФГМ.
Българската делегация - в състав Росица Караджова, председател на МОСГБ и Вилдана Демeрджиева,
член на ръководството, взе активно участие в работата
на форума.
На 21 и 22 юли в Париж се проведе Генералната
асамблея на Световната федерация на глухите младежи
(СФГМ). На този изключително сериозен форум делегатите имаха възможност да обсъждат най-важните документи, да дават предложения и да участват във взимането на
решения за бъдещата работа.
Както е по устав на всяко подобно събитие, президентът на СФГМ Марк Бери предложи първо да бъде избран
водещ на заседанията на Генералната асамблея, както и
двама протоколисти. Предложени бяха и трима преброители, които да отчитат броя на гласувалите членове, а
също и състав на избирателната комисия. Тези предложения бяха гласувани единодушно.
По-нататък беше представен за гласуване и дневният
ред форума, който също бе одобрен с мнозинство.
Деловата работа започна с представения от Борда на
СФГМ отчет за дейността през последните четири го-

дини. В отчета бяха представени документално всички
събития, осъществени през отчетния период. Отчетният
доклад бе приет с мнозинство.
По представения по-нататък финансов отчет за работата, постъпи запитване от един член на Борда на СФГМ,
но след обсъждания бюджетът също беше приет.
Същинската работа на Генералната асамблея продължи с приемането на План за действие през периода
2019-2023 г. Последваха коментари и дебати, които подчертаваха важността на бъдещата работа.
По въпроса за работната група за независимост имаше
някои критики от ЕСГМ и пълноправни членове. Те изтъкнаха, че процесът не е достатъчно прозрачен. И решиха
да се проведе кратък дебат, за да се видят контрастите.

След това членове от СФГМ пожелаха да се обсъди
дали СФГМ да стане независима от СФГ в бъдеще. Делегатите и мнозинството решиха, че за сега е по-добре
СФГМ да бъде под ръководството на СФГ по структурни и
финансови причини.
Последва процедурата за избор на държави, в които
да се провеждат най-важните събития – юношеските и
детските лагери. Решено беше детският лагер да се проведе в Уругвай, а юношеският лагер – в Индия. Също така
беше решено следващият конгрес на СФГ да бъде в Корея, съответно и младежкият лагер ще бъде там.
Деловата работа завърши с изборите за ново ръководство и членове на борда на СФГМ. Делегатите на младежката организация от Италия предложиха да бъдат
включени повече членове на Борда. Но след изясняване
на окончателния актуализиран списък, изборите продължиха. След като всеки кандидат представи накратко себе
си и своята визия, с гласуване бяха избрани членовете на
ръководството на СФГМ, както и членовете на Борда, които ще работят в Световната организация на глухите младежи през следващите четири години:
Марк Бери от Нова Зеландия, президент на СФГМ;
Ширлей Лиу от Австралия - заместник-президент на
СФГМ;
Ашли Бергерон от Канада - секретар на СФГМ;
Дарио Кастели от Чили - член на Борда на СФГМ;
Лауре Абделмоумени от Франция - член на Борда на
СФГМ; Рахул Джайн от Индия - член на Борда на СФГМ
и Фернандо Агудо от Норвегия - член на Борда на СФГМ.
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ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ

За трети път Европейският
съюз на глухите младежи (ЕСГМ)
организира лятно училище за лидерите на младежкото движение
от страни- членки на организацията.
Тази година обучението се
проведе в град Ал в Норвегия от
5 до 24 август. Участваха 42 представители от 15 държави.
Представители на България
бяха Росица Караджова, председател на МОСГБ, Василен Грозев,
секретар на МОСГБ и Тончо Иванов.
Тази година лятното училище
на ЕСГМ имаше наистина забележително ниво! Не само заради
изключително актуалните теми и
проблеми за обучение на младите хора, но и заради участието на
най-ерудирани лектори и събеседници.
Признание и уважение беше
за нас участието на президента на
Световната федерация на глухите
– г-н Джоузеф Мъри, и на председателя на Европейския съюз на
глухите г-н Марку Йокинен.
Те се явиха пред нас като лектори. Какво по-голямо доказателство за уважение за нас, младите,
и за работата ни сега! Каква по-голяма грижа за нас, които в бъдеще
трябва да станем достатъчно мъдри и интелигентни, за да водим
напред делата на глухите в Европа
и в света! Това не се е случвало!
Двадесет дни продължи лятното училище. И като че ли те бяха
малко, за всичко, което трябваше
да научим. И нощите не стигаха да
се подготвим за уъркшоповете, и
да покажем всичко на което сме
способни. Защото всеки от лекторите беше подготвил задачи
– някои по 20, други – по-малко.
Но работата ни беше успешна, защото в края на обучението всеки
един получи сертификат и паспорт за работата и присъствието
на проекта.
Една от мисиите, които представиха в лекциите си Денис
Хугевеен, председател на Европейския съюз на младите глухи и Рой Магуайър, заместник
председател, беше да се намери
доброто управление и да се усъвършенства стилът на лидерството. Смисълът е, когато се работи
в екип, лидерите да могат да откриват най-добрите възможности
на всеки един човек, които той
може да даде на екипа таланта
си за изпълнението на конкретна
задача. Може би това беше една
от най-важните теми, затова и в
последващи разисквания винаги
се връщахме към началото, което
тя даде за лятното училище.
Още в началото двамата лектори запознаха участниците с дейността на Европейския съюз на
глухите младежи, с най-важните
му цели и задачи, както и с проблемите в днешно време. Беше
представена и презентация за
структурата на програмата „Еразъм +” за образованието и културата, както и за финансирането й
от Европейския съюз.
В лятното училище имаше и
двама наши приятели – сляпо-глухи, поради което Стефани Фло от
Франция, проведе презентация за
начина, по който те комуникират,
за да имат достъп до информация.
Същинската част на обучението
в летния лагер започна с една от
приоритетните задачи „Организиране на международни и местни
кампании, методи за организиране, стратегии, набиране на средства и дългосрочно планиране”.
Много от дните в училището
преминаха в обучение и уъркшопове по тази основна тема.

Всъщност – за тези дни ние преминахме образование като за
университет! Толкова много информация записахме в бележниците си! Информация, която всеки
един от нас ще продължава да
изучава и да прилага в работата
си – всеки в своята страна.
Например за умението да се
организира рекламна кампания,
да се лобира в политически партии и движения, стремящи се към
промяна. Чиста наука си е това –
която в не малка степен успяхме
да овладеем след лекцията на
Марку Йокинен „Основи на кампанията – лобиране, стратегия
и тактика”. Невероятна беше
тази лекция. С изключителна артистичност той успя да ни покаже
практиките на лобирането в различните държави. А с примери от
своята практика сподели коя ситу-

ация е най-ефективна и по какъв
най-добър начин може да влияе
на груповата работа.
И още една лекция допълни
познанията ни в тази област – на
Миа Модиг от Швеция, която ни
представи своето виждане по темата за „Масовият активизъм”.
Всъщност, това е метод, който
може да се използва за вземане
на решения доброволно отдолу
нагоре и да расте по време, когато хората, които споделят еднакви цели, насърчават промяната с
тяхното присъствие и действия. Тя
представи и друго интересно виждане – има ли теми „табу” (забранени), и защо има теми, които
глухите не искат да споделят. И
посочи примери как да се преодолеят бариерите, които те сами си
поставят пред тях, за да бъдат видени и разбрани. Тя предложи и

полезни съвети за използване на
социалните медии за организиране на кампании и привличане на
публика.
Пренебрегвам хронологията,
за да изтъкна и още едно важно
изказване по тази тема – на г-н
Джоузеф Мъри. В своята специално разработена лекция „Защо
политиката?”, той предложи
и поиска участниците да изучат
структурата на
политическите
стъпки и действия за придобиване на лидерство и власт. А самият
той показа свой опит за представяне, в зависимост от взаимоотношенията и отговорността към
процеса.
Една от най-любопитните теми
беше „Как да въздействаме върху социалните медии.” Всъщност
това беше като че ли голямата
тема, на която беше посветено

Страниците подготви Росица Караджова, председател на МОСГБ

обучението през повечето от дните на летния лагер.
Ерик Акверал от Швеция ни запозна със стъпките за правене на
кампании в медиите – от любителска до експертна кампания. И
ни показа „триковете”, когато някой иска да манипулира контекста
на изложеното. Дори и текстовете
към снимките могат да донесат
различно съобщение. Изключително любопитно обучение. Научихме
правилата за използване на фон
при снимките и за фокусирането,
които могат да донесат по-силно
въздействие. Особено в рекламата. Научихме се кои действия биха
могли да ни помогнат за най-добро интервю и как в определена
ситуация трябва да задаваме въпросите, които да съвпадат с целите ни за по-силно въздействие.
Обучението по тази тема продължиха Денис Хугевеен и Рой
Магуаър. Те запознаха всички с
правилата за заснемане - какъв
формат да има филмът, какви да
са настройките в технологическото оборудване, какви ефекти и
анимации са възможни за използване, за да бъде споделено „съобщението”, което искаме да предадем по най-добрия начин.
Но и още един специален семинар проведе Денис Хугевеен – как
да се набират средства за определен проект. И това си е умение
– да предизвикаш интерес в хора
или организации, които с дарения
например да финансират конкретния практически процес.
Всички тези теми и лекции бяха
придружени с практически занимания и семинари, които се провеждаха в следобедните часове
през дните на училището. След
всяка лекция участниците правеха
уъркшопове и показваха дали са
постигнали умения след уроците.
Някои успяваха веднага, за други
имаше корекции. Но като цяло,
всичко това донесе неизмерима
полза за всички участващи лидери.
В последния ден всяка група
трябваше да представи своята цялостната готова идея на проекта,
както и стъпките на работа през
последните 20 дни.
Представителите на ЕСГМ дадоха оценка на проектите след задълбочен преглед и обсъждания.
Всички изразиха удовлетворение
от положителните резултати и отбелязаха, че проектите, предложени и осъществени по време на
обучението, отговарят на философията на ЕСГМ и могат да създават добри практики в рамките на
дейностите на ЕСГМ.
Ето защо на всички участници
бе връчен сертификат и паспорт
за работата и присъствието на
проекта.
И само няколко думи още през тези 20 дни организаторите
се бяха постарали да осъществят
и много културни изяви. Например имаше вечер на всяка страна,
в която да се представят нейните
обичаи, традиции и ястия. Ние
от България, разбира се, бяхме
най-забележителните.
Като за всички млади хора имаше и много спорт. Имаше и рафтинг – когато за около 90 минути
състезателите трябваше да преминат с лодките по невероятен
склон на реката. И, разбира се,
накрая за отмора - вечерно барбекю.
Забележително училище – където младите хора учиха много,
но и запазиха спомени от забавленията. Така станахме приятели,
които винаги могат да разчитат
един на друг във всяка страна на
Европа.
Нека е завинаги!
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И ОТНОВО – НА СВИДНИ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН МЕСТА
Поредното ни пътешествие, което посветихме на международния
ден на глухите, се проведе на 28 и 29
септември 2019 година. Групата от
43 членове на районната организация на глухите в Русе потеглихме по
маршрута Русе, Търговище, Омуртаг,
Котел, Жеравна, Медвен и обратно;
като към нас по пътя се присъединиха и членовете от градовете Цар
Калоян и Разград.
Първата ни спирка беше в
Търговище – разгледахме града, като
някои успяха да се срещнат със стари
приятели, след което продължихме
към Омуртаг, където посетихме авиационния космическия парк-музей.
Идеята за изграждането на открито
на този парк е на втория български
космонавт Александър Александров.
Снимахме се с изложените три самолета, с които е летял Александров,
разгледахме и изложените ракетна
установка и авиационна техника,
след което продължихме за Котел.
Най-напред решихме да разгледаме експозицията „Котленски
възрожденци”, която се помещава
в сградата на Пантеона на Георги
Стойков Раковски и е открита е
през 1981 г. по случай честването на 1300 години от създаването
на България. Тя е разположена в 4
зали – „Будители”, „Просветители”,
„Бунтовници” и „Революционери”,
в които имаше уникални експонати,
разкриващи книжовната и просветителската дейност на котленските възрожденци. В „Будители” се
проследява животът, книжовната и просветителска дейност на
Софроний Врачански (1739 – 1814 г.),
чрез изложените уникални ръкописи
и вещи на именития котленец. Тук
могат да се видят оригинали на първите български печатни книги, както и първият препис на Паисиевата
„История Славянобългарская”, направен от Софроний Врачански през
1765 г. „Просветители”, проследява
развитието на българската възрожденска книжнина. Тук видяхме първия български буквар на д-р Петър
Берон от 1824 г. В „Бунтовници” видяхме богата колекция от хайдушко оръжие и вещи на капитаните
Георги Мамарчев и Вълков, а също
и на Гаджал войвода. А четвъртата
зала, „Революционери” ни предста-

ви жизнения път на Георги Раковски
със снимки, документи и факсимилета, отразяващи дейността му като
народен войвода и председател на
легията в Белград.
Посетихме и Галатанското училище Днес във възрожденската къща
съхранява уникална изложба на
котленски килими, картини и гоблени. Разгледахме квартала „Галата”,
обявен за архитектурен и исторически резерват. Тук са запазени над
100 възрожденски къщи. Посетихме
музея на бита, видяхме паметника
на д-р Петър Берон и продължихме
за Жеравна. Настанихме се в четири
къщи за гости и побързахме да тръгнем към най-известните възрожденски къщи. Влязохме в тази на Руси
чорбаджи. Когато прекрачваш прага
на къщите музеи на най-богатите
в миналото търговци в този край,
може да усетите традиционната атмосфера на българския дом от това
време. Тя е построена през XVIII век
и се намира в центъра на Жеравна.
Разположена е на два етажа, като
първият е бил голям склад за провизии, където сега се помещава етнографската сбирка на музея. Цялата
е богато украсена с дърворезби.
Подредбата е запазена от едно време - шарените покривки, тежките китеници, резбованите мебели направо ни омагьосаха. Запътихме се към
музея на Сава Филаретов. Той е един
от първите журналисти в България и
виден българин от края на 17 в. Бил е
учител и просветител, но за съжаление, умира само на 38 години. Едва

се откъснахме от този като картина
подреден дом и попаднахме в схлупената къщица, в която е роден големият наш писател Йордан Йовков.
Тя се намира на площад „Голямо
бърдо”. Едноетажна, заобиколена
от каменни стени. В двора й е паметникът на писателя, седнал на малък
стол и сякаш вглъбен в своя си свят.
И ни се стори, че всичко около нас е
наистина като една старопланинска
легенда. Но тази легенда е намерила
своето място в днешния ни забързан
и задъхан свят. На точното си място
– в Жеравна! Вървейки по тесните
калдъръмени улички, имахме чувството, че времето е спряло...
Вечерта всички заедно се събрахме и вечеряхме навън. Преди
да започне вечерята, председателят Владимир Владимиров поздрави всички с 85-годишнината
на Съюза на глухите в България и
с Международния ден на глухите,
като отправи сърдечно пожелание
за много здраве и да бъдем все така
задружни.
Наблизо до нашата маса гореше и
огън, запален от любезните домакини семейство Деневи. До късно вечерта не спря сладката ни раздумка,
че и хоро играхме – не едно и две…
Прекарахме една наистина запомняща се вечер! На другия ден сутринта,
след закуската, група от 30 човека
потеглихме на поход по екопътеката
нагоре към местността „Ветрила”
и след продължително вървене по
стръмно в гората стигнахме до огромна открита поляна на 1000 метра

надморска височина, от която се
откри невероятна гледка. От едната
страна беше Жеравна, а от другата –
Котел, който все едно беше под нас.
След обяд потеглихме за с. Медвен.
Видяхме паметника на Захари
Стоянов. След това по екопътека се
отправихме към водопада „Синия
вир”. Истинско водно бижу е този
водопад!. Реката, която го захранва
се нарича река Медвенска. Скалите,

както и вирът го правят идеално място за разходка сред природата.
Заредени с толкова впечатления
и емоции от всичко видяно и преживяно, преизпълнени със прекрасни
гледки и спомени, щастливи и доволни, поехме по обратния път за дома с
планове за нови пътешествия.
Стефка Тончева,
координатор на РО-Русе

РО-Бургас организира

Екскурзия за Международната седмица на глухите

В последните дни на месец септември, по случай Международната седмица на глухите, ние, от районната организация на глухите в Бургас, тръгнахме с пълен автобус
на екскурзия.
След няколкочасово пътуване, първото ни посещение беше в местността „Рупите” в близост до Петрич.
При пристигането ни бяхме приятно изненадани, че се
срещнахме с приятелите ни от организацията на глухите в Горна Оряховица, които също бяха на екскурзия там.
Местността е известна преди всичко като място, обвито в
мистика, носещо на всеки посетител богат енергиен заряд. То е свързано с пророчицата Ванга и с това привлича
хиляди хора.
Тук, в Рупите, се намира църквата „Света Петка Българска”, построена през 1994 г., която предизвика интереса
ни заради стенописите си. Разгледахме и изложбата със
снимки, отразяваща живота на Ванга. Посетихте къщата,
в която се е срещала с желаещи за разговор с нея. Поклонихме се на гроба й. Спряхме се пред бронзовата скулптура на Ванга. А горещият извор със 75-градусова вода
предизвика удивлението ни.
За съжаление, времето ни беше ограничено, защото

трябваше да продължим към Мелник – най-малкият град
в България. След настаняването ни в хотела, почти всички побързаха да излязат и да разгледат градчето. Част от
хората посетиха Музея на виното, други се разходиха по
калдъръмените улички, а трети посетиха Кордопуловата
къща, която е въплъщение на българския възрожденски
дух.
На следващата сутрин с вълнение тръгнахме към границата ни с Гърция, а оттам се насочихме към Солун –
втория по големина град на Гърция. Първото място, което
по-голямата част от хората посетиха, беше Археологическият музей. В него видяхме антики от римския и елинския период, но основната част беше посветена на находките, открити в района на Солун. Успяхме да влезем
и разгледаме и Бялата кула, която е символа на Солун. Тя
се издига на самия бряг на града, напомняйки за старите
времена. Друга група от нашите хора предпочетоха да се
качат на „пиратски” кораб и се разходиха с него из Бяло
море.
Тъй като течеше международната седмица на глухите,
в града се провеждаше така нареченият „DEAFESTIVAL
2019”, организиран от регионалната гръцка федерация

на глухите. Мотото му беше „Право на езика на жестов
език за всички”.
След прибирането ни в Мелник председателят на районната организация Ненчо Грънчаров поздрави участниците в екскурзията с международната седмица на глухите, след което връчи грамоти на участниците във фестивала за художествена самодейност и съюзните отличия
по повод 85 години от създаването на СГБ.
На третия ден посетихме Рилския манастир. При пристигането си се отправихме към църквата, която беше пълна с хора. Все пак бе неделя и имаше литургия. Всички
лампи бяха запалени и се видя красотата на стенописите на храма. Някои от нас посетиха музея на манастира. Най-атрактивният обект в него е Рафаиловият кръст,
изработен от дърворезба с много фини детайли от едно-единствено парче дърво. Някои се изкачиха и на Хрельовата кула, където разгледаха стенописите в параклиса
Емоциите от тази наша екскурзия ще ни напомнят дълго време за прекрасните дни. Всички се надяваме отново
да тръгнем на път, за да опознаем и други прекрасни кътчета от родината ни.
Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас
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РО-Горна Оряховица

ВИДЯНОТО ОСТАНА В СЪРЦАТА НИ
Красиво, слънчево утро на 27 септември, прекрасно
настроение! Така ние, 55 членове на РО на глухите в
Горна Оряховица потеглихме към поредната мечтана екскурзия – към Рупите, Петрич, Мелник, Гоце Делчев, Цигов чарк, Батак, Дамасцена.
Екскурзията си посветихме на 85-годишнината от
създаването на СГБ и международната седмица на
глухите.
След две спирки за зареждане на духа и настроението, следобед пристигнахме в Рупите. Паркът ни посрещна
със свежа зеленина, красиво израсналия като гора бамбук около поточето, добре подредените дървета и много
плодни такива – нар и райска ябълка, мистиката на баба
Ванга. Погледите ни се губеха в зеленината. Разходихме
се в парка, видяхме къщата, където е живяла пророчицата, минералното езеро с плуващите в него костенурки, църквата, изрисувана отвътре от академик Светлин
Русев... Такава тишина, зеленина, спокойствие и пълен
релакс имаше тук, но вечерта пристъпваше по свежата зелена трева. След тази изживяна с очите и сърцата
ни красота и спокойствие, се настанихме в хотела в Петрич, където след вечерята си спретнахме купон с танци
и песни.
Утрото ни посрещна с изгрева над острите върхове на
Пирина, а слънцето с грациозния си ход ни изпрати към
най-малкия град в България – Мелник. Построен върху
пясъци, славещ се със своето уникално руйно вино. Разходихме се по главната улица, а там магазинчета и хотелчета, подредени едно след друго, предлагащи сувенири
от този край и многообразие от местни вина. Снимки,
кафе, закуска и отново на път, към следващата спирка –
с. Златолист с вкопаната в земята църква на Преподобна
Стойна. Запалихме по свещичка и отново продължихме.
Част от групата посети Самуиловата крепост. Историята
разказва, че на това място цар Самуил е водил битка с
византийците, предвождани от Василий втори, който
разгромява българската армия и за назидание 14 хилядите войници са ослепени, оставени са на 100 войници
по един едноок водач. Цар Самуил се спасява с част от

неговата свита, но като вижда своите слепи войници,
получава удар и умира. А Василий получава прозвището
Българоубиец…
Продължихме към град Гоце Делчев. Тук ни направихме почивка – всеки да се разходи, да разгледа паметника на Гоце Делчев в центъра на града, да похапне, да се
подкрепи с кафе и отново да поемем на път, към язовир
Доспат. Поспряхме за малко в парка край брега, за да се
насладим за пореден път на неповторимата родопска
красота: кристалносинята вода, и боровите гори – дишаш, гледаш и ти става толкова леко и хубаво! От единия
язовир поехме към другия – Батак. Пътуваме почти до
брега, а край него вилни комплекси, рибари… И поредните красиви гледки напълниха сърцата ни…
Втората ни нощувка беше на вилно селище „Вивиана”.
Вечерята ни премина пак с много песни и танци, а и с
български хора чак до полунощ. Отново изгря утрото - но
в Родопите! Отпочинали, събуждайки се с галещите лъчи
на изгряващото слънце, дишайки омайващия аромат на
бор. След закуската си направихме отново много снимки

и потеглихме пак на път, до град Батак.
Тук нямаше как да пропуснем да посетим прочутата
църква, приютила населението на града по време на турското робство. Народът -мъже, жени и деца, се приютили в нея, като смятали, че турците няма да посмеят да
влязат в храма. Но турците не се поколебали и запалили
църквата от четирите страни. Така загинали всички, а историята на Кочо Честименски всеки я знае. Почит и уважение към всички, изгорели живи, но останали верни на
своята чест и националност!
В мисли за видяното продължихме към „Дамасцена”,
изградена в ново време в Розовата долина. Това е прекрасен комплекс, в който се преработва българската роза
и се добива прочутото розово масло. Там растат над 150
вида рози… Поизморени, но заредени с енергия и с желание за работа и нови срещи с природата, и историята на
България, живи и здрави се завърнахме у дома, запечатали завинаги в сърцата си видяното.
Мариана Станчева,
координатор на РО-Горна Оряховица

ТО-Благоевград

ЕДНО УНИКАЛНО ПЪТУВАНЕ, КОЕТО НИ СВЪРЗА ЗАВИНАГИ

В септемврийските празници
на румънската култура на 6-8
септември 2019 г. участвахме и
ние от България.
По покана на нашите приятели от Румъния за няколко дни
ние, глухите членове на СГБ от
Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Дупница, София, Правец,
Етрополе преживяхме заедно
едно прекрасно пътешествие
до Румъния.
Изминахме стотици километри, видяхме прекрасни неща.
Искаме да споделим с читателите на вестника видяното, за
да ги направим съучастници с
интересните ни преживявания.
Видяхме „Божествената земя в
Карпатите” – беше много красиво място. Вероятно сте чували за
планината Синай в Египет, където
Мойсей получава десетте Божи
заповеди.
Тогава нека ви разкажем за
Синая – късче божествена земя
в сърцето на Карпатите. Каква е
връзката?
Всичко започва с едно посещение в Синай. Курортният град
Синая се намира на около 800 м
надморска височина в сърцето
на Карпатите в Централна Румъния. Административно попада в
пределите на окръг Прахова в област Влахия. Отстои на около 120
км. от румънската столица Букурещ, на около 50 км от Брашов,
на около 10 км от историческата
област Трансилвания и на около

520 км от българската столица
София. Първите официални документални сведения за Синая са
от начало ХVII в. Благодарение на
ключовото си местоположение (в
долината, свързваща Южна Румъния с Трансилвания), тогавашното
селище се ползва с голямо икономическо и политическо значение.
Все пак, като град Синая възниква доста по-късно, около създадения в края на ХVII в. манастир
Синая и така получава името си.
Идеята за манастира хрумва на
принц Михаил Кантакузин след
поклонническото му пътешествие
до всеизвестната планина Синай в
Египет. Сградата била проектирана да служи едновременно като
манастир и като укрепена крепост
по пътя, свързващ Брашов и Буку-
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рещ, а първоначалният замисъл
на благородника била в манастира да живеят 12 монаси – по подобие на 12-е апостоли. Постепенно
обаче тази цифра се увеличава.
През първия ден от нашето
пътешествие, на 6 септември,
имахме дълъг път до Румъния,
над 500 км. към Синая. Пристигнахме в гр. Синая в хотел с 3
звезди, с приятни стаи, с чудесна
панорама и вечеряхме румънска
храна. Беше много интересно за
нас! След това се разходихме по
центъра на Калабак. Впечатли ни
интересната култура; прекарахме
си чудесно, изпълнени с огромно
удоволствие.
На другия ден пътувахме към
красивите кралски имения в Синая, притежание на крал Карол
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I от фамилия Хохенцолерн. През
1873 г. кралят построява в Синая
замъка „Пелеш” като лятна резиденция на кралския род. Той се
ползва чак до Втората световна
война. Тогава Синая се превръща
в любимото лятно убежище на цялата румънска аристокрация. Замъкът „Пелеш” е уникален, много
красиво място, посещаван е от
доста туристи.
След това продължихме към
село Бран близо до Брашов. Замъкът „Бран” също е популярна
туристическа атракция в Румъния.
Известен е още е като „Замъка
на Дракула” – графът-вампир, от
книгата за Дракула на Брам Стокър, според която обаче замъкът
се намира някъде в планините
между Трансилвания и Молдавия.
При своите военни походи Влад III
или Дракула неколкократно преминава през прохода, свързващ
столицата му Търговище с Брашов.
Замъкът „Бран” е музей, отворен
за посетители. Там разглеждахме
предметите на изкуството и мебелировката, събрани от румънската
кралица Мария.
В подножието на хълма, върху
който е изграден замъкът, има малък музеен комплекс, представящ
традиционния румънски селски
бит и къщи. Пред входа на замъка
имаше кръст с надпис на старобългарски език. Интересно!
После пътувахме до гр. Брашов
– красив и тих град. Брашов е бил
немска колония и до ден днешен

се рекламира с немското си име
Кроншад. Но един мит ни отвежда към град Брашов. Там хората
са доста дружелюбни с туристите,
представяйки им богатата си история и култура. Запознахме се с
различни интересни истории.
Вечерта се прибрахме в хотела
за почивка и после отидохме на
ресторант, където ни предложиха разнообразна румънска храна,
свързана с тяхната култура, имаше
хубава музика. Ние прекарахме
добро време заедно.
Последният ден бяхме в Букурещ. Харесахме града от пръв
поглед, не напразно го наричат
„Малкия Париж”. Той е изпълнен
с широки булеварди, красиви фасади на внушително големи сгради, много фонтани и големи градски паркове. Видяхме сградата
на парламента, музеят на селото,
старият град и много други забележителности, преди да поемем
обратно за България. Всички останахме много доволни.
Благодарим за организацията на агенция „АБВ Травел” и
Михаил Кръстев.
Организатори на екскурзията бяха ТО на глухите – Благоевград с председател Борислав
Денков и фондация „Глухи без
граници – България” с партньор
и организатор
Митко Якимов

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

11 октомври 2019

В СУ ЗА УУС „ПРОФ. Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ” В ПЛОВДИВ

В СУУУС „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” В ТЪРГОВИЩЕ

Мобилните технологии
вече са най-добрият
помощник

Европейски ден на спорта
в училището

В края на миналата
година ви информирахме за първите стъпки на
проекта „ТЕСИ”, като ви
обещахме, че ще ви държим в течение на случващите се неща. В началото
на новата учебна година
можем да се похвалим с
първите резултати.

Н

а 21 декември 2018
г. открихме кабинет
TESI в училището,
който е привлекателно
място не само за участниците в проекта, но и за
всички ученици. Там поставихме оборудването,
закупено за нуждите на
пилотния проект; там съхраняваме и презареждаме
таблетите; там се провеждат екипни срещи с учители, ученици, родители...
И, което е най-важното –
тук децата вече работят с
таблетите – разбира се, с
помощта на своите преподаватели и родители – и го
правят с ентусиазъм. И те,
и техните родители бързо
осъзнаха, че мобилните
технологии могат освен за
забавление – както досега
бе при повечето от тях – да
им служат и за обучение, и
за улесняване на техните
ежедневни практически
дейности. Тъй като всяко
дете си има своите специфични особености и
заболявания, и работата с
отделните деца върви по
различен начин, с различна скорост, изправяме се
пред различни предизвикателства.
На първата среща децата бяха запознати с таблетите и избраха аватарите
си. След това започнахме
практическата работа с
TESI Tool – с най-интересните за всяко дете теми:
животни и техните домове; музикални инструменти; дом, дневен режим и
гимнастика;
човешкото

тяло; анимационни герои;
превозни средства и т.
н. Първоначалният стрес
бързо отстъпи място на
любопитството.
Децата
бяха развълнувани от
възможностите за себеизразяване, които новите
таблети и проектът TESI им
дават. Разбраха, че практически безкрайната гама
за изграждане на изрази
е отлична възможност за
развитие на въображението, за научаване на
нови думи, за запознаване се със света, като същевременно всичко е под
формата на забавна игра.
Някои от тях дори изразиха желание да работят и
на български, и на английски.
На проведените работни срещи през януари в
Пампорово, през май в
Крайова (Румъния) и през
юли в Кавала (Гърция) „све-

СУДОКУ

рихме часовниците си” с
колегите от партньорските организации в Гърция,
Румъния, Хърватска и
Полша, и установихме, че
и проблемите, и успехите
в работата по TESI са много сходни. Обединихме
се около мнението, че с
помощта на TESI софтуера
потребителите – както
деца, така и възрастни (в
зависимост от съответната
институция), започват да
преодоляват бариерите в
общуването, подобряват
уменията си за изразяване, увеличават своя речник, по-успешно запаметяват нови понятия.
През лятото таблетите
бяха при учениците, които
се упражняваха с тях с помощта на своите родители. Сега работата продължава – с цел нови и нови
постижения.
Иван Райчев

Този ден е част от Европейската седмица на спорта и е инициатива на Международната асоциация за
спорт и култура (ISKA).
За пети пореден път учениците и учителите от СУУУС „Свети Иван Рилски” в
Търговище, организирани
от г-н Стойчо Стойков, учител по физическо възпитание и спорт в училището,
се включиха в Европейския
ден на спорта.
Скъп гост на мероприятието беше проф. Цанка Попзлатева от
СУ „Свети Климент Охридски”. Професор
Попзлатева приветства всички присъстващи и им пожела здраве и успехи не само
в усвояването на знания, но и в спорта.
След това г-н Росен Милачков, директор
на СУУУС „Свети Иван Рилски” откри турнира, като пожела успех на най-подготвените участници.
Предизвикателство за всички бяха
волейболните срещи между девойки и

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

учители, и юноши и учители. Отборите
вложиха много енергия и спортен хъс в
името на победата.
След оспорвана игра в първата среща
победиха девойките, а във втората - юношите. Всеобщо бе мнението, че тази инициатива насърчава позитивните взаимоотношения между учениците и учителите, както и между самите ученици.
Така е при нас – учим, спортуваме и се
забавляваме.
Надка Ботева, главен учител
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Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 15

НАДЯСНО: 1.Въртящо се рамо на геодезически и астрономически уреди за измерване
на ъгли. 2. Единствен вид едноименно семейство щъркели. 3. Стара марка български
радиоапарати. 5. Град в Сащ, щат Пенсилвания. 7. Древна арменска столица.
НАЛЯВО: 2. Действащо лице от балета „Скитска сюита” на Прокофиев. 3. Героиня на
Димитър Димов от романа „Тютюн”. 4. Място, засадено с цветя, дървета или зеленчук.
6. Известна италианска фамилия , производители на цигулки. 8. Река в Италия, приток
на река По.
Съставил: Иван Манчев

