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ЧЕСТИТА 2021 ГОДИНА!

ЧЕСТ нека да донесе тази
нова година на всеки един от нас
от Съюза на глухите в България,
и на всеки един глух в нашата
прекрасна страна, който се бори
за по-добър живот – за себе си
и за своите деца! Нека сила да
имаме за своите нови дела!
През изминалата година Съюзът на глухите в България извоюва най-голямото признание - в
държавата ни след толкова години, да се заговори законово за
равнопоставеност на нашия език
на глухите. Очаква се само на второ четене в парламента да бъде
приет Законът за жестовия език
с поправките в законопроекта,
които предложихме в наша полза. За съжаление, това е въпрос
на време, което ние не можем да
управляваме сега - в пандемията
и в предизборните месеци. Но
ще бъдат положени всички усилия да стане още в тези дни.

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Не случайно, обаче, в този
брой на вестника ни, уважаеми
читатели, ще прочетете следващите редове. А те са посветени на едни от най-специалните
хора в Съюза на глухите в България, които всеки един познава, и без които никой от нас не
може.

Координаторите на районните организации и секретарите на
териториалните ни организации
на глухите в страната.
Думата „специални” хора употребяваме сега съвсем съзнателно и точно. Защото няма други такива хора, които в тези времена,
ограничаващи всякакви контакти

МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ 2020

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
От 18 до 20 декември в онлайн
среда се проведе Националната конференция на Националния
младежки форум. Основната цел
беше: идентифициране на основните предизвикателства и възможности пред различните форми и нива на младежко участие.
Различното тази година бе, че
в онлайн конференцията се включиха и активистите от МОСГБ с
председател Росица Караджова и
жестов преводач Силвана Павлова.
В националната конференция
участваха около 60 представители

на Националния младежки форум,
1 модератор, 4 фасилитатора и, разбира се, технически персонал.
Събитието стартира с приветствие на председателя на НМФ Симона Димитрова, и на Николай Пав-

лов, представител на Министерство
на младежта и спорта.
Официално приветствие отправи
и Стефан Георгиев, обучител в младежкия сектор и социолог.
Конференцията започна с обсъждане на ролята на осмия цикъл на
структурирания диалог към ЕС. Структурираният диалог е дискусия между
млади хора и създатели на политики
по различни теми, чиято цел е да се гарантира, че мнението на младите хора
се взема предвид при определянето
на политиките на ЕС за младежта.
Продължава на стр. 4

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

КАКВО ВЛИЗА В
СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ
2021 ГОДИНА
Не пропускайте да прочетете
тази публикация
на стр. 2, уважаеми читатели. Особено важна е за
всички нас.
В забързаните дни вероятно не
всеки от нас е успял да се запознае
с промените, или с допълненията в
социалното законодателство, влезли
в сила от началото на тази година. А
някои подробности в тях са толкова
важни за живота ни.
Прочетете и запазете в библиотеката си написаното – за правата на
хората с трайни увреждания от началото на годината, за преизчисляването на пенсиите, за регистрацията на моторните превозни средтва,
за безплатните винетки и още, и
още – за всичко, което ще ни гарантира спокойствието да използваме
правата си. Нашите права, които
трябва да знаем от сега.
Четете на стр. 2

ЖИВОТЪТ
В НАШИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

КАК ДА СИ УСПЕШЕН,
ДОРИ КОГАТО СИ
РАЗЛИЧЕН

И в края на тази година не спряха
изявите на наши членове в национални и международни форуми за
правата на глухите хора, както и изявите им на театралните сцени, макар
и онлайн.
А на самите празници пак си бяхме заедно – с малко приятели, и с
маски макар, се видяхме за Коледа и
Нова година отново с усмивки и с огромното желание да бъдем заедно.
Четете за нашите
изяви на стр. 4-5

В рубриката ни „Глухите по света“ в този бой ще прочетете две известия, които ще ви направят горди.
Едното – за първата филмова
поредица „Deaf U”, която проследява живота на група студенти от
университета „Галодет” и е показана
с невероятен успех на платформата
Нетфликс в повече от 15 страни по
света. С уникален интерес!
И още – за един глух англичанин –
д-р Падди Лад, спечелил световно
признание в целия свят за изследването му на глухотата като явление, и
на невероятната културата на глухите хора.
Прочетете на стр. 6-7

Пандемията ни отне красотата
да се веселим заедно и да празнуваме подобава на най-хубавите празници в края на годината. Но не съвсем! Животът е по-силен от всичко.

времена на пандемия, да са ни
били и да продължават да ни бъдат толкова необходими!
И когато по телевизиите и
другите медии всеки ден виждаме да се показват делата на хората „от първа линия” – лекари,
учители, полицаи, им отдаваме
почит.
Но, ние глухите хора, искаме
да добавим в тази „първа линия”
и нашите координатори и организационни секретари на организациите ни по места. Които
от първия ден на пандемията и
досега не жалят сили, не гледат
здраве и опасности, когато трябва да изпълняват дълга си и да
дават грижата си за всеки един
глух човек.
Държавата ги пропусна в
„първата линия”.
Но ние не можем!
Точно ще ги споменем - 12 от
РО на глухите, които с цялото си

сърце работят за всички, които
имат нужда от помощ на централно ниво, в администрацията
и в болничните заведения, и 42
от ТО на глухите в СГБ, които са
всеки ден с нас за помощ в какво
ли не и в най-отдалеченото място
на България.
Те са тихи, непретенциозни,
до болка добри и ангажирани
със съдбата на всеки глух човек.
„Самаряни” са казвали някога за
такива хора.
Днес ние си ги казваме с имената им. Които са единствените,
които знаем - когато имаме нужда да споделим и с другите нашата радост и болка, в щастие и
в беда.
Нека да им отдадем чест!
Благодарим Ви – на Вас хора
от нашата единствена „първа
линия”, която ни помага да бъдем силни!
Йорданка Димитрова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
До членовете на Националната асоциация на
преводачите на жестов език в България

ПОКАНА
На основание чл. 26 и чл. 27 от устава на НАПЖЕБ,
управителният съвет на НАПЖЕБ,
съгласно решението от 04.01.2021 г.,
свиква общо годишно отчетно събрание на
НАПЖЕБ, което ще се проведе на
13.02.2021 г. (събота), от 09:30 ч. до 15:30 ч.
в гр. София, ул. „Иван Денкооглу”, № 12-14,
в сградата на ЦУ на СГБ,
голямата зала, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет (УС) за
дейността на НАПЖЕБ за 2020 г.
2. Финансов отчет на НАПЖЕБ за 2020 г.
3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ за
спазването на Етичния кодекс на преводача
от и на жестов език през 2020 г.
4. Приемане на програма за дейността
на НАПЖЕБ през 2021 г.
5. Разни.
При липса на кворум към 09:30 ч.,
на основание чл. 28 от устава, общото събрание
ще се проведе в същия ден, в 10:30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
Важно:
в общото събрание могат да участват само
членове на НАПЖЕБ!
Милена Гъркова-Калинова,
председател на УС на НАПЖЕБ
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Какво влиза в сила от 1 януари 2021 година
Размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) се увеличава на 650 лв.
Минималната пенсия става 300 лв., като
до края на март пенсионерите ще получават
допълнително 50 лв. от бюджета.
Увеличава се и максималният размер на
получаваните една или повече пенсии от
1200 лв. на 1440 лв. Всички пенсии ще бъдат
повишени с 5 на сто от 1 юли.

С шест лева е вдигната сумата
на линията за бедност през 2021 г.
С решение на Министерския съвет линията на бедност за страната през 2021 г. става
369 лв. Размерът й е с 6 лв. по-висок спрямо
2020 година.
Сумата е определена в съответствие с
методиката за определяне на линията на
бедност за страната и отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката
по състав кошница. Освен това определеният размер съответства на намаления икономически ръст и предприетите бюджетни
разходи за преодоляване на последствията
от коронавируса.
С новия размер на линията на бедност финансовата подкрепа за около 670
000 хора с трайни увреждания ще нарасне с
1,9 % и ще запази покупателна си способност
при очаквана инфлация от 0,1 % през 2020 г.

Освен това правителството одобри допълнение на методиката за определяне на
линията на бедност в страната. Целта на промените е да се постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната
в условия на криза. От Министерския съвет
посочват също, че с приемане на постановлението ще се откроят ключовите рискови групи, които са най-застрашени от бедност.

Нови образци на заявления за
преизчисляване на пенсии и за
прехвърляне на средства
във фонд „Пенсии”
С преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се
дава право на лицата, на които е отпусната
пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г. вкл. с намален
индивидуален коефициент съгласно чл. 70,
ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), да поискат в срок до 30.06.2021 г.
вкл., преизчисляването й без намаление на
индивидуалния коефициент, като заедно с
това заявят прехвърлянето на средствата от
индивидуалната си партида в универсален
пенсионен фонд към фонд „Пенсии” (фонд
„Пенсии” за лицата по чл. 69) на държавното
обществено осигуряване.
Лицата от посочената категория могат
да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията им за осигурителен стаж и
възраст без намаление на индивидуалния
коефициент, като в срок от 1.01.2021 г. до
30.06.2021 г. включително подадат в териториалното поделение на Националния
осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията, едновременно две заявления
по образци, които са утвърдени от управителя на НОИ: 1. Образец УП-27 – заявление
за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален
индивидуален коефициент съгласно чл. 70,
ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
2. Образец УП-27.1 – заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в универсален пенсионен
фонд във фонд „Пенсии” (фонд „Пенсии”
за лицата по чл. 69) на държавното обществено осигуряване. Същото е адресирано
до пенсионноо-сигурителното дружество,
управляващо фонда, в който лицето е осигурено. Всяко от заявленията се подава
лично или от упълномощено с нотариално
заверено пълномощно лице.
От 1 януари 2021 г. е изменена разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално
осигуряване, като се регламентират два
начина на преизчисляване на пенсиите,
свързани с трудовата дейност на лицата:
служебно преизчисляване на пенсиите,
свързани с трудова дейност по чл. 102,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от КСО, с допълнително
придобития от пенсионера осигурителен
стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на
пенсията. За това преизчисляване на пенсиите, работещите пенсионери не подават
заявления в ТП на НОИ, като преизчисляването ще се осъществява от 1 април на
съответната година.
За ежегодното преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4 от КСО
с допълнително придобития от пенсионера
осигурителен стаж и осигурителен доход в
периода след отпускането преизчисляването се извършва ежегодно от първо число
на месеца, следващ месеца на подаване на
заявлението. В случай че преизчисляването
с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на
пенсията се определя само въз основа на
данните за осигурителния стаж.
Посочените образци на заявления може
да се изтеглят и разпечатат от интернет страницата на НОИ - рубрика „За потребителя”,
раздел „Формуляри”, подраздел „Формуляри и образци за пенсии”.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица се увеличава на 650 лв. Максималният
осигурителен доход остава 3000 лв.
Земеделските производители и тютюнопроизводителите ще се осигуряват върху 420 лв.
Увеличава се с около 4.5 % и минималният осигурителен доход по икономически
дейности и професии.
От началото на тази година се променят
изискванията за навършените години и продължителността на осигурителния стаж за
пенсиониране – жените, които се пенсионират в трета категория труд, трябва да са
навършили 61 години и 8 месеца и да имат
осигурителен стаж 36 г. За мъжете изискването за навършени години нараства с 1 месец и вече е 64 години и 4 месеца, а стажът
нараства с 2 месеца на 39 г.
Заради пандемията, депутатите взеха решение през 2021 г. за осигурителен стаж да

се зачита времето на неплатения отпуск до
60 работни дни.
За тази година влизат в сила и облекчения за отглеждане на деца независимо от
дохода на семейството. Тук важи правилото,
че отстъпката ще се ползва за доходите през
2021 г. Тоест за тези, които подават данъчни декларация – през 2022 г., когато ги попълват, а за тези, които ще ползват помощта
през работодателя си, тоест са само на трудов договор и нямат други – в края на 2021
г. Така родителите на 1 дете ще могат да си
приспаднат от данъчната основа 4500, на 2
- 9 хил. лв., а на 3 и повече 13 500 лв. Размерът на детските надбавки остава непроменен, но учениците в 1 и 8 клас ще получат
еднократна помощ от 300 лв.
От 2021 г. влизат в сила облекчения, които важат за ремонтни дейности в жилищата. Те са не за покупката на материали или
мебели, а само за положения труд от майсторите. За целта обаче те трябва да издадат
документ, ако са фирма, за цената на положения труд, а ако е физическо лице – да се
впишат данните му. Това облекчение обаче
ще може да се ползва при декларирането на
доходите за 2021 г. като ще се признава разход до 2000 лв.
Необлагаемият размер на ваучерите за
храна на всяко наето лице е повишен от 60
лв. на 80 лв. месечно.
За физическите лица срокът за подаване
на годишната данъчна декларация е от 11
януари до 30 април 2021 г. Декларациите ще
може да се подават онлайн или на хартия.
През първата десетдневка на януари
хората с прекъснати здравноосигурителни
права ще могат да плащат вноски само по
банков път. През този период здравният им
статус няма да може да се възстанови, освен
ако гражданинът не посети офис на НАП.
В последните дни на 2020 г. комисията за
енергийно и водно регулиране одобри нови
цени на питейната вода в 26 области на страната, които влизат в сила от началото на годината. Ценовото увеличение за Варна е 1,2
%, в Пловдив и Кърджали е съответно 0.4 % и
1.2 на сто. В Перник ВиК услугите поскъпват с
0.5 %, а в Монтана - с 0.1 %. В Брацигово ще
се плаща с 1.6 % повече, в Плевен - с 2.2 %, в
Сапарева баня - с 1.1 %. За Хасково поскъпването е с 0.5 %.
От първия работен ден на годината отварят за посетители музеите, галериите, кината на 30 % от капацитета им; а също и детските ясли и градини. Учениците от 1 до 4 клас
също се връщат в класните стаи.
Важно за всички шофьори:
от 1-ви януари влезе в сила нов закон
От началото на тази година в Закона за
държавните такси е въведена промяна в
тарифа № 4 за таксите за регистрационни
номера на моторните превозни средства. С
решението при подаване на заявление за
прекратяване на регистрацията на моторно
превозно средство собственикът му може
да заяви запазване на табелите с регистрационния номер на превозното средство за
регистрацията на друго превозно средство
от същата категория, като заплати такса в
размер:
1. зa рeгиcтрaциoнeн нoмeр зa прaвo нa
пoлзвaнe нa тaбeли c рeгиcтрaциoнeн нoмeр
зa aвтoмoбили c чeтири eднaкви цифри в
пoрeдния нoмeр - 300 лв.;
2. зa рeгиcтрaциoнeн нoмeр зa прaвo нa
пoлзвaнe нa тaбeли c рeгиcтрaциoнeн нoмeр
зa aвтoмoбили c кoмбинaция oт цифри: „aaвв”; „aв-вa”; „aв-aв”, къдeтo „a” и „в” ca рaзлични чиcлa oт 0 дo 9, и зa тaбeли c рeгиcтрaциoнeн нoмeр c кoмбинaция oт чeтири цифри пo жeлaниe - 200 лв.;
3. зa рeгиcтрaциoнeн нoмeр зa прaвo нa
пoлзвaнe нa тaбeли c рeгиcтрaциoнeн нoмeр
зa aвтoмoбили c кoмбинaция oт шecт букви
и/или цифри пo жeлaниe - 1000 лв.;
4. зa рeгиcтрaциoнeн нoмeр зa прaвo нa
пoлзвaнe нa тaбeли c рeгиcтрaциoнeн нoмeр
зa aвтoмoбили извън гoрнитe cлучaи - 100 лв.
В cрoк дo eдин мeceц oт пoдaвaнe нa
зaявлeниeтo зaявитeлят имa прaвo дa рeгиcтрирa другo мoтoрнo прeвoзнo cрeдcтвo cъc
зaпaзeнитe тaбeли c рeгиcтрaциoнeн нoмeр.
Тaбeлитe ce прeдaвaт oт coбcтвeникa зa cъхрaнeниe в oтдeл „Пътнa пoлиция” при CДВР.
Кoгaтo в cрoкa нe e рeгиcтрирaнo другo
мoтoрнo прeвoзнo cрeдcтвo cъc зaпaзeния
рeгиcтрaциoнeн нoмeр, тaбeлитe c рeгиcтрaциoнния нoмeр ce унищoжaвaт.
Рeгиcтрaция нa мoтoрнo прeвoзнo
cрeдcтвo cлeд изтичaнe нa cрoкa мoжe дa

ce извърши cъc зaпaзeния рeгиcтрaциoнeн
нoмeр, кaтo ce пocтaвят нoви тaбeли.
Cрoкът зa зaпaзвaнe нa рeгиcтрaциoнния нoмeр e шecт мeceцa oт пoдaвaнe нa
зaявлeниeтo. Cлeд изтичaнeтo нa тoзи cрoк
зaпaзeният рeгиcтрaциoнeн нoмeр нe мoжe
дa бъдe изпoлзвaн.
Безплатните винетки
Облекчава се процедурата по издаване

на безплатен стикер на гражданите в неравностойно положение, които имат право да
паркират в зоните. Задължителното ходене
на ТЕЛК отпада, тъй като няма да се изисква
нито един документ, който общината сама
издава и има служебна информация за него.
Хората с увреждания, които имат желание да получат безплатна винетка, 10 дни
преди да изтече срокът на действащата, отиват в дирекцията „Социално подпомагане” с
копие на решението на ТЕЛК, големия талон
на колата и застрахователната полица, където попълват заявление.
Те също така могат да подадат заявление
за издаването на безплатна винетка и по
електронен път, чрез системата за сигурно
електронно връчване.
Има и трета възможност – документите
да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор или на имейл: ao@asp.
government.bg.
Всяка електронна винетка важи за една
година, считано от датата на издаването й,
като се препоръчва новото заявление да
бъде подадено около 10 дни преди изтичане на срока на действащата. Заявлението
може да бъде изтеглено от адрес: https://
asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/
instruktsiya-za-polzvane-na-elektronniadministrativni uslugi
В помощ на засегнатите
от наводненията в страната

Агенцията за социално подпомагане започна прием на заявления за отпускане на
еднократна помощ от 375 лева на пострадалите от проливните дъждове и последвалите наводнения в някои области от страната.
Право на помощ ще имат собствениците на
законно построени и единствени жилища
или лицата, които имат учредено вещно
право на ползване на тези жилища. Отпуснатите средства ще може да се изплащат по
банков път или чрез „Български пощи”. Краен срок за кандидатстване за еднократна помощ от 375 лева за сериозно пострадали от
наводнение няма, но е хубаво да се подадат
заявления през януари.
Необходимите документи – заявление-декларация по образец, която се
дава от социалната служба. Декларацията се подава пред Агенцията по социално
подпомагане и може да бъде направено
по електронен път. Възможно най-малко документи се искат, увериха от АСП.
Прави се анкета, изготвя се подробен доклад
дали пострадалите може да живеят в наводнения си дом и имат ли друг имот, където да
живеят. На тази база се решава дали да се
даде помощ. Служители от дирекции „Социално подпомагане” ще се включат по места
в сформираните от общините комисии за оглед и оценка на нанесените щети. По време
на обходите ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки за защита.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни
от онлайн медиите
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Нашата 2020 година
Тя си отиде – изпратихме
я, като й пожелахме да не се
връща никога… Една много
стряскаща, много тревожна,
непредвидима, разпиляна,
жестока и, оказва се, незабравима година...
Година, която ни открадна
усмивки и прегръдки, отне ни
толкова много дългоочаквани моменти...
Година, която ни даде
житейски уроци – научихме
се да бъдем по-смирени,
по-добри, по-изобретателни,
да ценим истински важните
неща, да бъдем благодарни,
да показваме и споделяме
любовта си повече!
И колкото да беше негативна, толкова беше и позитивна. Защото въпреки всичко, успяхме да запазим духа
си, да вярваме и да се надяваме, че доброто ще победи, ще имаме отново своите
празници в делниците, в които прегръдките и усмивките
ще бъдат с много по-голяма
стойност.
Тя беше годината, в която
благодарение на интернет
успявахме да имаме своите онлайн срещи с любими
хора и приятели; тя беше и
годината, в която взаимно
си давахме сила и кураж,
вдъхновявайки се взаимно
със споделените спомени от
предишните ни срещи и преживявания заедно…
А те не спираха – още от
средата на декември по различните страници на районните организации и в профилите на отделни съюзни
членове започнаха да се публикуват
СНИМКИ ОТ МИНАЛИ
ВЕЧЕ КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНЕНСТВА,
с които си пожелаваха
през новата 2021 г. да са
още по-весели и жизнерадостни.
Не секваха и пожеланията
за здраве и успехи, за нови
надежди и вярата, че новата
година ще бъде по-добра и

без повече тревоги и трудности.
За нас, глухите хора, тази
2020-а беше изпитание не
толкова на волята, колкото
заради неистовата ни жажда
да бъдем заедно, да общуваме на живо с приятелите си
отблизо и далеч на събори-

ПОЗДРАВИ
ОТ ДАЛЕЧЕ
Саня Тарцай, председател на
Европейския съюз на сляпоглухите (EDBU) отправя от страни-

цата на организацията във фейсбук поздрав до всички хора с
увреден слух и зрение:

те и фестивалите, на всичките
ни общи прояви в клубовете…
И се оказа, че тя, тази 2020-а
е всъщност годината, в която
накрая, преди да я изпратим,
показахме със споделените
си спомени несекващия ни
оптимизъм и вяра! Да, вярата е голяма сила и с нея не-

изменно сме продължавали
успешно напред в бъдещето!
Бъдете здрави, скъпи
приятели, бъдете обградени
с любов, обичайте и сбъдвайте!
Петра Ганчева
Снимките са от фейсбук
и архив на в. „Тишина”

„Здравейте всички! Време е
да оставим старата година зад
гърба си. Знаем, че 2020 беше
тежка година, но това не спря
EDBU да работи здраво върху целите си.
Искам да благодаря на ръководния екип на нашия съюз,
благодарение на който дейността ни беше активна въпреки панделията: на Петър от
Белгия, Тамас от Унгария, Рику
от Финландия и Франк от Испания. Искам също да благодаря
на Стефани от Франция, и на
Сана, председател на сляпоглухите жени. Въпреки тези трудни времена, заедно следвахме
плана и дейностите си, затова
им благодаря!
Надявам се, че 2021 година
ще бъде по-добра за всички нас

и ще ни върне обратно социалните връзки, комуникацията,
преводачите и щастието!
Наистина, все още вярвам, че
ще имаме весели празници!
Весела Коледа и честита Нова
година на всички вас!”
Сана Паасонен
от Финландия:
„Здравейте всички! Аз съм
председател на женския форум
на EDBU Deaflind. Тази 2020 година беше много различна. Коронавирусът промени ежедневието ни – в работата, семействата, приятелствата, учението
и т. н. Трябваше да живеем по
различен начин. Трябваше да
се защитим, използвайки маски
и дезинфектанти, да спазваме
дистанция с другите и да не об-

щуваме директно на тактилен
език. Много различни неща, за
които трябваше да мислим, за
да бъдем в безопасност… Наистина се надявам 2021 година да
бъде по-добра за нас! Но когато
погледнем назад, можем да намерим три важни неща: любов,
подкрепа и помощ. Не можем да
оставим другите сами. Не трябва да забравяме да поддържаме
контакт чрез имейл, онлайн или
други начини, да попитаме има
ли нужда от помощ. Моля, не
оставяйте другите сами! Помнете тези три неща – любов, подкрепа и помощ – които са водещи не само през новата година,
но и през всички останали предстоящи години!
Весела Коледа и щастлива
Нова година на всички!”
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КАКТО ВИНАГИ И СЕГА

НЕВЕРОЯТНАТА МАГИЯ НА ЖЕСТОВЕТЕ ОТНОВО
ЗАВЛАДЯ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Група „Жестим” и театър „Мим Арт” участваха в
ежегодния концерт-спектакъл „НОВОГОДИШНА ПРИКАЗКА”2020-2021, излъчен през новогодишните празници по Българската национална телевизия.
Събитието е съвместна продукция на организация „Спринт продукшън” и Сдружение „Тишина”, и се
провежда със специалната подкрепа на Столичната
община и на Министерството на културата.
И тази нова година зрителите на националната телевизия отново бяха очаровани от изключителните способности на глухите ни актьори – невероятни изпълнители
на танцовото изкуство и пресъздаващи песента с най-великолепната красота на жестовете.
За разлика от други години, публика в залата нямаше,
а заради пандемията концертът беше излъчен онлайн.
Но милионната публика на БНТ видя красотата на невероятните наши изпълнители. И толкова хиляди отзиви
бяха получени в социалните мрежи.

Вижте сега и снимките. И си спомнете за тази феерия
на новогодишните вечери с участието на нашите невероятни изпълнители. В празничната програма, която БНТ излъчи в празничните дни, глухите ни актьори бяха заедно
с Росица Кирилова, Веселин Маринов, братя Аргирови,
Кристина Димитрова, група „Спринт”, KRISTO&EVA, Йордан
Караджов, WELL, Маргарита Хранова и Христо Кидиков,
Галя Георгиева, Дамян Попов, Нелина, Красимир Аврамов,
Илия Ангелов, дует „Мания”, група „Хоризонт”, трио „VIVA”,
група „Синдиката”, Александър Александров-Алекс и актьорите от театър „Мим арт” Ивайло Спасов, Красимира
Демирева, Пламен Пеев и Николай Гундеров.
Очаквайте в следващ брой на вестник „Тишина” специално интервю с ръководителката на този уникален
състав, както и с изпълнителите - глухите момичета и
момчета, които създават чудесата на естетиката и изкуството в света.
Йорданка Димитрова

В ТО - Перник

МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ 2020

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
От 18 до 20 декември в онлайн
среда се проведе Националната конференция на Националния
младежки форум. Основната цел
беше: идентифициране на основните предизвикателства и възможности пред различните форми и нива на младежко участие.
Различното тази година бе, че
в онлайн конференцията се включиха и активистите от МОСГБ с
председател Росица Караджова и
жестов преводач Силвана Павлова.
В националната конференция
участваха около 60 представители
на Националния младежки форум, 1
модератор, 4 фасилитатора и, разбира се, технически персонал.
Събитието стартира в петък следобед с приветствие на председателя на НМФ Симона Димитрова, и на
Николай Павлов, представител на
Министерство на младежта и спорта.
Официално приветствие отправи
и Стефан Георгиев, обучител в младежкия сектор и социолог.
Конференцията започна с обсъждане на ролята на осмия цикъл на
структурирания диалог към ЕС. Структурираният диалог е дискусия между
млади хора и създатели на политики
по различни теми, чиято цел е да се
гарантира, че мнението на младите
хора се взема предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта. Темите на дискусиите се определят на европейско равнище от министрите, отговарящи за младежта.
След това комисия от представители
на страните от настоящата тройка
председателства на ЕС, Европейската комисия и Европейския младежки
форум, поема отговорност за координирането на процеса и вземането
на решения относно въпроси, които

се задават на младите хора в Европа
два пъти в годината. Тези въпроси се
използват като основа за национални консултации във всяка страна от
ЕС. Те се организират от национални
работни групи и в повечето случаи се
провеждат от младежки съвети, като
включват и други младежки организации и заинтересовани лица. Някои
международни младежки организации също се допитват до членовете
си и предоставят мнения по конкретни въпроси.
Не беше подмината и темата за
отражение на кризата с COVID-19
върху младежкото участие, както и
спецификите на младежкото участие в България, младежките пространства и участието като ценност и
практика. За да се изведат най-лесно
и бързо предложенията на младежите, те бяха разделени в 4 фокусни
групи където дебатираха и изведоха
предложения, които да се изпратят
към ЕС.
В следващите панели официални
гости бяха Сергей Петров (Варна ЕМС

2017), Александър Иванов (Съвет за
младежка политика - Пазарджик),
Весела Марева - Младежки център Стара Загора, Ахмед Куйтов - институт „Перспективи”, Розалина Недкова (зам. председател, Национален
младежки форум), Николай Павлов
- Министерство на младежта и спорта (ММС), Станимир Бояджиев, председател БМЧК; на европейско ниво
панелисти бяха Anja Fortuna и Silja
Markula (YFJ). Мнения изразиха и гостите от Българския център за нестопанско право - Анна Адамова, Генчо
Керезов (зам. кмет на община София
с ресор дигитализация) и Тодор Рогошев (български младежки делегат
към ООН 2020-2021 г.).
Събитието приключи в неделният ден по обяд, като заключителни
думи изразиха Любомира Велчева
(международна награда на херцога на Единбург), Даниел Парушев
(НПСС) и Илина Мутафчиева (Дружество за ООН в България).
Силвана Павлова

ЩАСТЛИВИ СМЕ
С ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

Малко преди Коледа нашият град Перник беше огрян в
празнични светлини. Красотата
беше невероятна, затова и ние,
от териториалната организация
на глухите в града решихме да
се съберем за кратка разходка
на 23 декември.
Не можехме да бъдем в
клуба, заради противоепидемигичната обстановка, но не
можехме да не бъдем заедно в
празничните дни.
Всъщност, ние в Перник не
можем да не бъдем заедно. Тук
всички сме приятели и никой не може без другия. А това
прави живота ни истински радостен и ни дава сила.
И ето, събрахме се на красивия площад в града. Направихме си много снимки, а заедно с нас беше и нашият талисман - лабрадорката Тара, която също допринесе за доброто
ни настроение.
Ще запомним тази вечер като една от най-хубавите през
годината, която си отиде. Защото бяхме заедно, защото се
обичахме и бяхме с приятелите си.
Нека и в тази година да бъдем пак толкова сплотени!
На всички наши приятели от СГБ пожелаваме здраве,
успехи и обич, която да ни сплотява заедно!
Галина Генчева, ТО на глухите в Перник
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В ТО- Кърджали
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ГОРДИ СМЕ С УЧЕНИЦИТЕ СИ!

Дистанционното обучение в СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Белинов” в Пловдив протича пълноценно и спокойно. На учениците, които нямаха електронни устройства, бяха осигурени
такива. Родителите, особено – на децата от начален курс, помагат в обучението.
Ръководството и педагогическия състав на СУ за УУС в Пловдив по повод коледните и
новогодишните празници поздравяват всички свои настоящи и бивши ученици, и техните
родители, като им пожелават здраве и успехи!
Вили Кривчева
Снимки: от родителите на нашите ученици

На 22 декември 2020 година, макар и малко на
брой, членовете на териториалната организация в
гр. Кърджали се събраха в клуба, за да изпратят старата и да посрещнат новата 2021 година.
Масата бе отрупана с ястия, които членовете бяха
донесли за празненството. Даже си имаха и украсена
елхичка.
Секретарката Яна Николова се беше погрижила с лични средства всеки присъстващ да
получи подаръчна торбичка с коледни лакомства. А Ваня Петкова подари по една престилка
на жените, които лично бе ушила.
След като се почерпиха, преизпълнени с празнично настроение, заедно отидоха на красиво украсения площад в града, за да си направят снимки пред статуята на Ангела Спасител
на гр. Кърджали.
Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

СЪЛЗА ОТ ЩАСТИЕ
Здравейте приятели,
сърдечни поздрави от нас
в ТО-Ракитово и пожелания за
щастлива нова 2021 година!
Искам сега да споделя с вас
едно събитие – мъничко и незначително за някои, но което донесе
много радост за нас, глухите от Ракитово.
За коледните празници от
Центъра за хора с увреждания
(ЦРСИХУ) „Св.вмчца Неделя” в
гр. Ракитово, получихме по един
голям пакет от най-необходими
хранителни продукти от първа
необходимост. В този център са
обединени към 130 потребители,
сред които сме и ние – 32 членове
на териториалната организация на
глухите хора.
Искаме да изкажем нашите
най-сърдечни благодарности на
ръководството на центъра „Св.
вмчца Неделя” гр. Ракитово, на
директора Мария Балабанова и
на всички специалисти, работещи
там.
Благодарим ви за големия човешки жест, за благородната ви
кауза, за вниманието и уважението ви към нас, хората с увреждания!
В пандемията, която ни сполетя сега, в тази трудна ситуация,
такъв жест беше една голяма необходимост за нас. Една самотна
жена от нас, при получаването
се просълзи от вълнение, защото няма кой да й направи такъв
новогодишен подарък изобщо.
За нея това е повече от всичко,
което е очаквала…
По Коледа стават чудеса. И при
нас, в Ракитово, този жест на съпричастие, на мъдрост и внимание
от страна на центъра, е наистина
чудо.
Благодарим ви, скъпи хора,
благодарим за вашето човешко
отношение към нас, обикновените
хора.
Искам да изкажа и моята благодарност на ръководството на Съюза на глухите в България за отпуснатите парични помощи на нашите
членове от ТО на глухите в гр. Ракитово и да пожелая на цялото ни
ръководство от РО-Пловдив също
много добри дела през новата година!
Величка Стоева,
организационен секретар на
ТО на глухите в Ракитово

В ТО-Ракитово

ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ ЗА
СОФИЙСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

Една хубава новина дойде в
началото на новата 2021 г. – на
международния фестивал „Българска душа на свята земя” (шесто издание, онлайн), провел се
в гр. Бат Ям, Израел, който е с
конкурсен характер, създаденият
специално по повода видеоклип
от учителите Камелия Захариева
и Теди Иванова, по песента, изпълнявана от легендарната Паша
Христова „Една българска роза”,
с участието на учениците им, е
спечелил отличието на арт салон
„Сели” за музикален проект.
Видеото е налично в ютуб на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=cNj9szXU
SbA&list=LL556fPyBogynckWtWdMydSA&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D1%8F%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D
0%B0&fbclid=IwAR1LISE0mIoUqWsNBy7XuJpaR7q0xx2wks_XIjdBQ12naAmld966A1MtZuQ
Поздравяваме ги от сърце за заслужената награда!

ЧЕСТИТА ЗЛАТНА СВАТБА,
СЕМЕЙСТВО ВЛАДИМИРОВИ!

В един от първите дни на новата 2021 година – на 5 януари, семейство Калинка и Йордан Владимирови честваха в дома си с любимите хора своята златна сватба – 50 години
семеен живот.
Живот, изпълнен с много любов, с радостни и трудни мигове. Връщайки се назад във
времето, те си спомниха деня на тяхната първа среща в далечната 1968 година в гр. Сливен. Данчо, както го наричат всички, е завършил професионалната си квалификация като
мебелист в някогашното учебно-производствено предприятие „Труд” в Горна Оряховица, а
Калинка започнала работа като шивачка в гр. Сливен. След повече от две години на незабравима любов, те решават да сключат граждански брак през януари 1971 г.
От тази година започва съвместният им семеен живот. Данчо започва работа като мебелист ТПК „Изкуство”, а след това продължава професионалния път до пенсионирането си в
„Мебел лукс” с общ трудов стаж 47 години. Съпругата му Калинка започнала работа на 17
години като шивачка в ТПК „Българка” работи там до пенсионирането си цели 43 години. Успоредно с професионалното си израстване като майстор мебелист и отлична шивачка двамата с
голяма любов отглеждат двете си дъщери Мария и Катя, правят дома си уютен и красив.
Днес, навършили вече 70 години, Калинка и Данчо се радват на прекрасните си внуци
Катя, Виктор, Даниел, на грижовните щерки и на любимите зетьове Милен и Деан.
Мило семейство, бъдете здрави и от днес до края на земния Ви път вървете завинаги заедно! Продължавайте да се обичайте и бъдете много обичани от всички ваши близки и приятели!
Живка Димова
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СВЕТЪТ ВЕЧЕ ЗНАЕ ЗА НАС

ВСИЧКО ЗА СЕРИАЛА „DEAF U” НА НЕТФЛИКС

За първи път в света е създаден телевизионен сериал, изцяло посветен на преживяванията на глухите хора, които са и единствените действащи лица в него.
Поредицата „Deaf U” е риалити сериал,
който се фокусира върху група глухи студенти от университета „Галодет” и е показан
на платформата Нетфликс в повече от 15
страни по света.

СЕРИАЛЪТ „DEAF U”
Сериалът е риалити шоу, представено
като документален филм, който се нарича
„docusoap“. Започва без предишен сценарий.
Авторите снимат в продължение на стотици часове и изграждат история в движение, или след приключване на снимките.
За неговия формат, преглед в Vulture казва:
„Това е риалити шоу, направено с изискани
производствени ценности и наистина внимателно, с обмислена перспектива за това
как да преплетем глухата култура в скромна тийнейджърска драма.”
В „Deaf U” животът на глухите студенти се проследява в продължение на осем
епизода с приблизително 20 минути всеки.
Университетът е контекстът, в който те
прекарват живота си, но като риалити шоу
сериалът казва малко за университетския
живот и се фокусира почти изключително
върху емоционални и лични преживявания.
„Deaf U” не е подходящ за деца под 17 години
в САЩ и под 15 години в Обединеното кралство. Може да го гледате в Нетфликс.
Една от целите на поредицата е да разруши
стереотипите за глухите хора. Изпълнителният
продуцент Найл ДиМарко, известен още с победата като топ модел на Америка в телевизионните конкурси Dacing with the Stars, заяви,
че иска да разчупи формата и да докаже, че
„няма един правилен начин да бъдеш глух”,
тъй като смята, че телевизионното изображение, което досега се е прожектирало, е твърде едномерно: „През повечето време, когато
виждаме глухи персонажи, или глухи личности
в телевизионни предавания или филми, те са
много едномерни. Няма истински нюанс кои
са те. Всъщност никой не се задълбочава в
техния опит; всъщност не се показват никакви
слоеве към техния характер.”
Университетът „Галодет” във Вашингтон,
САЩ, е единственият университет в света на и
за глухи хора. Основан е през 1864 г. и в момента има приблизително 1100 глухи студенти,
като от самия университет съобщават, че през
2019 г. 54 % са били жени и 46 % са мъже.
ПРОИЗВОДСТВО
Найл ДиМарко е най-известното лице на
продуцентския екип на поредицата. Той е един
от изпълнителните продуценти, но в продукцията има и други глухи хора: Брадли Гант и Руан
дю Плеси са продуценти на истории и основатели на компания за видеопродукция, наречена Bus Door Films (BDF). Двамата глухи професионалисти са с дългогодишен опит. Вероятно
на тях се дължи част от историята, разказана в
поредицата.
В продукцията намираме и още един добре
познат глух човек: Тайрон Джордано, като полеви продуцент, известен с изпълненията си
във филмите „Семейният камък“ и „Много като
любов“. В момента той работи в университета
„Галодет” като директор на комуникациите в
центъра на Клерк.

РИАЛИТИ ШОУ В
ДОКУМЕНТАЛЕН ФОРМАТ
„Deaf U” е телевизионен сериал с риалити
документален формат – жанр, много добре дефиниран в Уикипедия като „жанр на телевизионни програми, който документира уж неписани ситуации от реалния живот, често с участието

на непознати лица, а не на професионални актьори”. Въпреки, че не започва от предварително измислен сценарий, историята се изгражда
през цялото време на снимките, като се търсят
елементите, които най-добре могат да се поберат в нея и се подчертава драматичното и конфликтното развитие на събитията.
В този смисъл „Deaf U” се фокусира върху
два основни конфликта: любовни отношения и социални отношения. Първите не се
различават много от всяка друга реалност с
млади хора, които имат нестабилни отношения, съмнения и разстроени чувства. Вторият
обаче, социалните взаимоотношения, представя на света една доста непозната тема на
дебатите, но която е привлякла интереса на
глухите общности по целия свят: глухият елитаризъм.

които всеки протагонист отговаря на въпроси,
докато седи пред камерата, са записани в една
от новите сгради на университета, проектирана съгласно принципите на архитектурата „Глухи пространства” - (DeafSpace).

Алекса Полей-Симънс, Комуникативни изследвания и непълнолетни в психологията,
Instagram - 16.306 последователи, Facebook личен акаунт;

КАКВО Е ГЛУХ ЕЛИТ?
По принцип елитът е малцинствена група
от хора, които имат по-висок статус от останалите. Елити съществуват във всички общества
и социални групи, като се различават главно
между елитите на властта и елитите на привилегиите. Властовите елити контролират
аспекти като икономиката или политиката,
докато в привилегированите елити хората
имат определени предимства, просто защото
имат определена лична характеристика или
обстоятелство. Привилегията на белокожният
(да бъдеш бял спрямо други цветни хора) или
привилегията на слуха (да бъдеш чуващ срещу глух) са примери за тези привилегии.
Самият университет „Галодет” ясно посочва на своя уебсайт, че серията „Deaf U” се
отнася до привилегирования елит: „глух елит”
по-често се отнася до привилегии, които някои глухи хора имат по силата на това, че са
родени от глухи родители, които са известни
в общността, имат езиков достъп от раждането с местни умения за американски жестов
език или владеене на английски език, могат
да отидат в училище за глухи, преди да отидат
в колеж и изглежда, че се радват на „облагодетелстван статус” в своите общности. „Глух
елит“ обикновено означава „група глухи лица с
по-високи привилегии в рамките на общността
на глухите.”
Елитаризмът е сложен въпрос със социологически, антропологични и философски припокривания, но е обичайно хората, които са част
от елита, да се разпознават като членове на
този елит, съзнателно или несъзнателно, и да
запазят привилегиите в своята група , т. е. да са
в затворени групи. Това е много видим феномен в американското общество и е по-очевиден в университетите, където има елити (като
„Харвард”, „Колумбия” или „Йейл”) в рамките
на университетите, братства или сестринства,
които се наричат с гръцки букви, като Gamma,
Sigma, Zeta.

АКТЬОРИ НА ГЛУХИТЕ
Тъй като сериалът не се фокусира върху
университетския живот, а върху личния живот, може да ви е любопитно да знаете какво
е учил всеки човек по това време. Всъщност,
снимките на сериала приключиха година преди премиерата му и оттогава някои от тях вече
са завършили обучението си или са отпаднали.
Ето техните проучвания и мнения в социалните медии, където можете да ги следвате (някои
хора нямат акаунти в социалните медии или са
ги изключили):
Родни Бърфорд, Психология. Instagram 5.882 последователи, Facebook - личен акаунт;

Дайяуън Тейлър, Instagram - 4.879 последователи, Facebook - личен акаунт;

Далтън Тейлър, Физическо възпитание и
отдих, Instagram - 4.547 последователи.

Чеена Клиърбрук, Международни изследвания. Instagram - 68.054 последователи,
Twitter - 3.569 последователи, YouTube - 124
000 последователи;

Теса Луис, Социална работа и непълнолетни в комуникационните изследвания, без социални медии;
Следователно, тук трябва да се има предвид
контекстът, в който глухият елит е представен в
този риалити сериал, в университета в САЩ,
който може да е доста различен в други страни
по света. Или че характеристиките, които водят
до по-висок статус в общността на глухите в тяхната страна, са много различни от тези в Съединените щати. Не напразно добър показател за
интереса и загрижеността за глухия елит са търсенията, които хората правят в Google, и се забелязва, че само американското общество проявява силен интерес към темата, особено след
старта на поредицата „Deaf U”. Както можем да
видим на графиката по-горе, интересът към термина „глух елит” преди старта на серията „Deaf
U” беше нисък, той се увеличи значително от 10
октомври 2020 г. (деня след старта на сериала)
и всички търсения са от Канада и САЩ. Имайте предвид, че Google не отразява търсенията с
малък обем, така че Google търси термина „глух
елит” на други езици, които не са отразени в неговите глобални тенденции на търсене.
Една от главните героини на поредицата,
Чеена Клиърбрук, обясни във видео след поредицата, че може би терминът „елитарност”
не е бил най-правилен, за да опише нейните
преживявания и, че според нея, това е резултат
от емоции и гняв. Тя вярва, че думата „елитарност” е прекалено използвана и е нещо, което
се използва в различни избори на думи, за да
се дефинира терминът „елитарност”.
МЕСТА ЗА ЗАСНЕМАНЕ
Повечето от сериите са заснети в кампуса
на университета „Галодет”. А интервютата, в

ЩЕ ИМА ЛИ ВТОРИ СЕЗОН?
Найл ДиМарко изрази желанието си за
втори сезон на сериала, за да продължи да
изследва живота на глухите хора и да показва
тяхната многоизмерна реалност. По този начин той се надява, че втори сезон ще включва
по-голямо разнообразие от глухи хора в сериала, което част от публиката е пропуснала през
първия сезон.

Ренате Роуз, Правителство със специализация по право и международни изследвани,
Instagram - 11.064 последователи, Facebook личен акаунт;

Изглежда ясно едно, че ако бъде заснет
втори сезон на този уникален сериал, главните
герои ще бъдат други ученици, тъй като по-голямата част от първия сезон вече са завършили. А какви ще бъдат те? Какви ще са мислите
и действията им?
Надяваме се да проследим.
Публикацията подготви
Росица Караджова
от платформата Нетфликс
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Д-Р ПАДДИ ЛАДД:

КАК ДА СИ УСПЕШЕН,
ДОРИ КОГАТО СИ „РАЗЛИЧЕН“
Изминалата 2020 г. бе странна, трудна и различна година за
цялото човечество. В историята
2020 г. може би ще остане като
година на глобална, световна
катастрофа, но в личен план,
в нашите спомени, за много
от нас това беше и годината
в която всеки от нас се обърна към себе си, промени се за
по-добро и всеки от нас намери начин да продължи напред
с желанието да прави света
около себе си по-добър. В тази
година на ограничения, много
хора превърнали живота си в
мисия да помагат на другите,
продължиха да го правят още
по- усърдно.
Един от тези хора е д-р
Падди Ладд (Paddy Ladd) – английски гражданин с увреден
слух.
На 16.11.2020 г. академичното ръководство на университета в Бристол, Англия, присъди
на д-р Падди Ладд, титлата
почетен доктор (doctor honoris
causa). Титла, която му бе присъдена за неговия изключителен принос към общността на
глухите хора не само във Великобритания, но и в цял свят.
Кой е д-р Падди Ладд? Той
е глух учен, автор, активист,
изследовател на живота на
глухите хора, на глухотата като
явление, на културата на глухите. Падди Ладд е преподавател
в университета в Бристол по
програма за глухи студенти и
координатор на Центъра за изследване на глухотата и живота
на глухите, създаден през 2007
г. към университета.
В ретроспекция, Падди
Ладд е първият представител
на английската глуха общност
в телевизията BBC, преводач
в предаването „See Hear”(Виж,
Чуй), както и преводач на редица образователни програми
в същата телевизия от 1984 г.
Той е един от инициаторите
на кампанията за правата на
глухите от 80-е години и един
от първите създатели на Националния съюз на глухите (една от
първите организации на глухите хора във Великобритания).
Д-р Ладд гради своята академична кариера, като изслед-
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Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

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

ва живота и културата на глухите хора. Автор е на редица
научни изследвания и публикации, свързани с живота на
хората с увреден слух. Автор е
на книгата „Understanding Deaf
Culture: In Search of Deafhood”
(„Разбиране на културата
на глухите: в търсене на
глухотата”.) Авторските му
публикации, както и книгата,
са международно признати и
публикувани. Той е почетен
член-доктор и на катедрата
за изследване на глухотата в
университета „Галодет”във Вашингтон, САЩ.
Приносът на д-р Падди
Ладд към света на глухите
не е само академичен. Като
Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria
Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

всички хора и той има своите
интереси към различни сфери
от живота – изкуство, театър,
дори и музика. Освен ангажиментите му и участието му в
телевизията, той обикаля като
преводач на сцената и с американската рок група от Калифорния „Grateful Dead”, при
гостуването й във Великобритания. Интересен факт за него
е, че е един от създателите на
най-големия световен музикален фестивал – фестивала в
Гластънбъри. Англия.
Да, интересен, „пъстър“,
посветен изцяло живот на общността на глухите. Това е животът на усмихнатият, сърдечен и
забавен д-р Падди Ладд.
Нека да му пожелаем да е
здрав и все така можещ, правещ и постигащ в името на хората с увреден слух.
Публикацията подготви
Мария Димитрова
(по интервю в
„БТЕЛ - ЗОНА” - Лондон)

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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За нуждата да
бъдеш разбран

„Подарява се - глухо е”;
„Подарява се - ще куца цял
живот” - тези и други обяви
за подаряване на кучета и котета с увредени сетива винаги съм приемала като лична
обида, предвид факта, че от
дете съм с напълно загубен
слух.
Ще цитирам малък откъс
от книгата на Дан Кларк „Пилешка супа за душата”, който
обяснява много точно защо
приемам за обидно такова отношение. Случката е не само
повод за размисъл, но и изключително вдъхновяваща:
„Едно момче влязло в магазин за продажба на домашни
любимци и попитало:
- По колко продавате кученцата?
Собственикът на магазина отговорил:
-Зависи, от тридесет до петдесет долара.
Момченцето бръкнало в джоба си и извадило оттам малко
дребни пари.
- Имам два долара и тридесет
и седем цента. Може ли поне да
ги видя?
Собственикът на магазина се
усмихнал, подсвирнал и откъм
кучешката колибка тичешком се
появила Лейди, следвана от пет
мънички пухкави топки. Едно от
кученцата куцало и значително
изоставало.
Момченцето посочило към
него:
- Какво му е?
Собственикът на магазина отговорил, че ветеринарният лекар
е прегледал кученцето и открил,
че няма бедрена ямка, затова винаги щяло да куца.
Момченцето казало развълнувано:
- Искам да купя това кученце!
- Няма нужда да плащаш за
него, - отвърнал собственикът. Ако наистина го искаш, ще ти го
подаря.
Момченцето много се разстроило, погледнало собственика в очите и казало:
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Най-тихата пекарна

В една малка пекарна в Палестина работният ден преминава изключително тихо, а за
важните съобщения се използва специален език. Пекарната е
собственост на братята Мохамед
и Нур Муса. Единият не вижда, а
другият не чува и не говори. Но
това не ги спира да общуват и да
работят любимата си работа.
„С брат ми имаме специален
език – разказва Мохамед. – Тъй
като той е глух и ням, а аз не
виждам, общуваме със специални жестове. Израснахме заедно
и общуваме така отдавна. Ако в
пекарната трябва да се свърши
нещо конкретно, имаме специални знаци, като този за „хляб” или
„колко торби?”
Баща им, още когато били
малки, ги научил как да пекат
хляб и по-късно им помага да отворят собствена пекарна. Днес,
след като натрупали достатъчно
опит и печелят добре, братята
мечтаят тя да стане по-голяма:
„Мечтаем си тя да се разрасне
дотолкова, че да не ни се налага да разчитаме на помощта на
други хора. Ако някой може да
ни помогне да я развием, защо
не? Обичаме това, което правим,
толкова е хубаво – заобиколени
сме от току-що извадените вкусни и дъхави питки и хлябове!”
Публикацията подготви
Петра Ганчева
от онлайн медии

ДИАГОНАЛИ

- Не искам да ми го подарявате. Кученцето струва точно толкова, колкото и останалите, и аз ще
платя за него пълната цена. Засега ще ви дам тези два долара и
тридесет и седем цента, а всеки
месец ще идвам и ще ви давам
по още петдесет цента, докато го
изплатя.
Собственикът на магазина
много се изненадал и попитал:
- Ти сериозно ли искаш да
купиш това кученце? То никога
няма да може да тича и да скача,

СУДОКУ

да си играе с теб както биха могли братята и сестрите му.
Без да каже нищо, момченцето се навело, намотало крачола
на панталона си и открило силно
извития си сакат ляв крак, поддържан от голяма метална скоба.
Едва след това вдигнало очи
към собственика на магазина и
отвърнало:
- Аз самият не тичам чак толкова добре, а то ще има нужда от
някого, който да го разбира.”
Петра Ганчева

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 21-22

Надясно: 1. Дълбока медна паница. 2. Здравен работник, който обслужва болните.
4. Африканско животно, което прилича на жираф. 6. Шведски химик, инженер и индустриалец (1833-1896). 8. Героиня на Вики Баум. 10. Град в югоизточна Унгария, обл.
Чонград. 13. Вид рибарска лодка. 15. Наш град край р. Дунав. 18. Елипсовидно очертание или форма (мн. ч.). 20. Разред паякообразни. 22. Много жесток владетел, който си
служи с насилие. 24. Героиня от руския етнос. 27. Природна суровина за промишлено
получаване на метали. 28. Плавателна река в европейската част на Русия.
Наляво: 1. Вечнозелено иглолистно дърво. 3. Всяка една от група равнозначни думи.
5. Рисуван образ на божество или светец. 7. Голям лист хартия. 9. Град в Латвия. 11.
Наша планина, най-високата на Балканския полуостров. 12. Минерал, полускъпоценен
камък със стъклен блясък и зелен цвят. 14. Основна войскова единица. 16. Каменарски
взрив. 17. Полско цвете. 19. Род висши раци. 21. Бразилски писател (1912-2001) - „Какао и кръв”. 23. Стихотворение от Петко Р. Славейков. 25. Село в Старозагорска област
на 5 км. от Казанлък. 26. Вид червениково-кафява смола, която се получава от някои
дървета. 27. Механично увреждане на кожата и тъканите.
Съставил: Иван Манчев

