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ВЪЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦИ 
ЗА МЛАДИТЕ В СГБ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

* На 13 февруари т. г. в 
залата за събрания на тре-
тия етаж в сградата на СГБ 
се проведе годишното от-
четно събрание на Нацио-
налната асоциация на пре-
водачите на жестов език в 
България (НАПЖЕБ). 

* Председателят на 
НАПЖЕБ – Милена Гърко-
ва-Калинова, приветства 
с „Добре дошли!” чле-
новете на сдружението 
и съобщи, че г-н Николай 
Нинов, председател на 
Съюза на глухите в Бълга-
рия, поканен да бъде гост 
на събитието, поднася 
своето извинение, че не 
може да присъства, пора-
ди наложени карантинни 
мерки, но има желание 
да се включи по-късно 
онлайн.

* Общото събрание еди-
нодушно гласува предло-
женията  Светлозар Пара-
панов да бъде председател 
на събранието, а  Благовест 
Захов - протоколчик. Жес-
товият превод  по време на 
събранието се извършваше  
от Катрин Хаджицинова и 
Силвана Павлова.

На стр. 4 и 5 в този 
брой на вестника, уважа-

еми читатели,  ви пред-
ставяме дейността на 
тази  родолюбива Нацио-
нална асоциация на   пре-
водачите на жестов език 
в България, чиято дей-
ност е достойна за ува-
жение! През 2020 година 

членовете й бяха пример 
за отдаденост към глу-
хите хора в България, ка-
квато никой не е виждал 
досега.

 Прочетете за сто-
реното от тях и нека се 
радваме на успехите им! 

2020 Г. – ГОДИНА НА ГЛОБАЛНО ИЗПИТАНИЕ, НО И 
ГОДИНА НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ПРОГРЕС ЗА БЪЛГАРИЯ

Глухите хора в България  вече имат равен достъп до информация с жестов превод на български език

Сдружение „Възможности без граници“ организира първата 
по рода си игра „Търсачите“, която е част от проекта ACF/265 
„Пл@тформа за толерантност 2.0“. 

 Играта се проведе на 13 февруари, в събота и беше обвързана 
с  ДЕНЯ НА СПОНТАННИТЕ АКТОВЕ НА ДОБРОТА (17 февруари).

 Интересното беше, че се игра едновременно в София, Сан-
дански, Тетевен, Златица, Долна Баня, Чепеларе и дори излезе от 
границите на България с един от отборите, които играха от Ал-
манса (Испания). 

 В събитието се включиха общо десет отбора на различни въз-
расти и от различни националности, като два от тях бяха съставени от 
активни млади хора, част от младежката организация към Съюза на 
глухите в България. 

Продължава на стр. 3

Какво е 
необходимо за 
явяване пред ТЕЛК

В отговор на няколко за-
питвания, отправени от наши 
читатели относно явяването 
на преглед пред териториал-
ните експертни лекарски ко-
мисии (ТЕЛК), предоставяме 

актуална информация, която 
би ги улеснила при подаване-
то на документите. Трябва да 
знаят, че Районната здравна 
инспекция (РЗИ) е тази, която 
изпраща писмата от името на 
ТЕЛК. Молбите също се пода-
ват в РЗИ.

Освидетелстването и преос-
видетелстването на лицата се 
извършва от ТЕЛК чрез подава-
не на документи в районната 

медицинска картотека (РКМЕ) 
при РЗИ по района на постоян-
ни адрес, като това се удосто-
верява с документ за самолич-
ност. Настоящият адрес на ли-
цата е, ако са регистрирани на 
този адрес най-малко 3 месеца 
преди подаване на заявленията 
в РКМЕ, като за същото се пред-
ставя удостоверение от общи-
ната.

Продължава на стр. 2

С този трогателен текст, публикуван в со-
циалната мрежа фейсбук, поздравяваме всички 
наши жени и майки, по повод идващия ден на же-
ната и майката – Осми март. 

Бъдете здрави, мили жени; бъдете все така 
обичани; бъдете щастливи и нека във всеки един 
ден от живота ви има много радост!

„Благодаря ти за всичко, което беше и което си 
в живота ми. Благодаря ти за любовта, за всеотдай-
ността, за прошката и милостта. 

Благодаря ти, че ми даде живот!
Благодаря ти, че беше до мен, когато губех пътя 

си... и себе си. 
Благодаря ти, че би се изправила срещу целия 

свят заради мен. Благодаря ти, че дишаш заради 
мен. Благодаря ти, че вярваш в мен, когато аз не 
вярвам в себе си. Благодаря ти, че ми прощаваш, 
когато нямам сили да простя на себе си.

Благодаря ти за безсънните нощи, за безкорист-
ните жертви, за безкрайното търпение, за подкре-
пата, за вярата, която ми вдъхваш!

Благодаря ти за силата, която ми даваш!
И прости - за това, че обръщах гръб на съветите 

и помощта ти; за огорченията, сълзите, непотър-

сените прегръдки и нецелунатите ръце. За болка-
та в душата ти. За това, че забравих колко нужна 
си ми ти. 

Прости ми, мамо! Задето те оставих сама. Заде-
то все бързам. И все закъснявам. Прости за пропи-
лените мигове, неспазените обещания, забравени-
те спомени, за раните в сърцето! Прости за непоис-
каната прошка!“

Честит празник, скъпи майки и жени!

„Търсачите“ 
от МО СГБ
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ВАЖНО ЗА ШОФЬОРИТЕ

В отговор на няколко запитвания, отпра-
вени от наши читатели относно явяването 
на преглед пред териториалните експертни 
лекарски комисии (ТЕЛК), предоставяме акту-
ална информация, която би ги улеснила при по-
даването на документите. Трябва да знаят, 
че Районната здравна инспекция (РЗИ) е тази, 
която изпраща писмата от името на ТЕЛК. 
Молбите също се подават в РЗИ.

Освидетелстването и преосвидетелстването 
на лицата се извършва от ТЕЛК чрез подаване на 
документи в районната медицинска картотека 
(РКМЕ) при РЗИ по района на постоянни адрес, 
като това се удостоверява с документ за самолич-
ност. Настоящият адрес на лицата е, ако са регис-
трирани на този адрес най-малко 3 месеца преди 
подаване на заявленията в РКМЕ, като за същото 
се представя удостоверение от общината.

Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва 
от:

 А. Личния лекар, а за лицата, които нямат личен 
лекар – лекуващият лекар, който насочва пациента 
към ТЕЛК, когато приеме, че е налице трайно нама-
лена работоспособност (вид и степен на увреждане, 
която не е предшествана от временна неработоспо-
собност). Насочването се извършва чрез „Медицин-
ско направление за ТЕЛК”, като в РКМЕ се предоста-
вя оригинал.

Б. ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с „Медицин-
ски протокол на ЛКК” при  предхождаща временна 
неработоспособност, като в РКМЕ се предоставя 
оригинал.

Необходими документи за явяване на преглед: 
задължително се предоставят оригинали. При пър-
воначално освидетелстване (на освидетелстване 
подлежат лицата, които за първи път се явяват на 
ТЕЛК за оценка на работоспособността/ вид и сте-
пен на увреждане, или се явяват след изтичането на 
определеният им с постановено експертно решение 
на ТЕЛК срок на инвалидността, или се явяват по по-
вод продължаване на временна неработоспособ-
ност):

 - „Медицинско направление за ТЕЛК” („Меди-
цински протокол на ЛКК” при  предхождаща вре-
менна неработоспособност);

- етапна епикриза от личния лекар (лекар по ден-
тална медицина), а за лицата, които нямат личен ле-
кар - лекуващият лекар;

 - актуални лабораторни изследвания и консул-
тации със специалисти, доказващи наличните за-
болявания и усложнения. В случаите, при които за 
конкретно заболяване са извършени консултации 
и изследвания през последните дванадесет месе-
ца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите 
от тях са налични в медицинската документация на 

лицето, към направлението личният лекар (лекар по 
дентална медицина), а за лицата, които нямат личен 
лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална меди-
цина), прилага заверени копия на същите, без да се 
налага повторното им назначение и извършване;

- епикризи от болнични заведения;
- Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР 

– изискват се само при определени заболявания 
(напр. Rо-графии се изискват при заболявания на 
белия дроб, на костите и др.);

- заявление – декларация по образеца на МЗ, 
което се попълва в РКМЕ и декларация за съхраня-
ване и обработка на лични данни; 

- акт за раждане при освидетелстване на деца до 
16 годишна възраст – копие.

Когато лицето се явява за продължаване на 
временна неработоспособност (напр. след из-
тичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради 
временна неработоспособност) е необходимо да 
предостави и копие на първия и последен болни-
чен лист. Когато лицето е ползвало 12 месеца от-
пуск (360 дни) за временна неработоспособност с 
прекъсване в две предходни календарни години 
и в годината на боледуване, е необходимо пре-
доставяне на служебна бележка от работодател 
за ползваните дни отпуск за временна неработос-
пособност.

При  преосвидетелстване от ТЕЛК поради вло-
шено (или подобрено) здравословно състояние на 
лицето и/ или по повод ползване на социални при-
добивки се изискват:

- етапна епикриза от личния лекар (лекар по ден-
тална медицина), а за лицата, които нямат личен 
лекар - лекуващият лекар, отразяваща настъпилите 
промени в състоянието на болния;

- актуални лабораторни изследвания и консулта-
ции със специалисти, доказващи новопоявило се за-
боляване или влошаване на предишно. В случаите, 
при които за конкретно заболяване са извършени 
консултации и изследвания през последните два-
надесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и 
резултатите от тях са налични в медицинската доку-
ментация на лицето, личният лекар (лекар по ден-
тална медицина), а за лицата, които нямат личен 
лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална меди-
цина), прилага заверени копия на същите, без да се 
налага повторното им назначение и извършване;

- нови епикризи от болнични лечебни заведения, 
след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказ-
ващи влошаване на състоянието на болния; 

- заявление – декларация по образеца на МЗ, 
което се попълва в РКМЕ и декларация за съхраня-
ване и обработка на лични данни. 

Необходимите документи се представят в карто-
нена папка с плъзгач.

Такси: не се дължат такси за приемане на мол-
би за освидетелстване или преосвидетелстване от 
ТЕЛК.

Забележка: документи за ТЕЛК се подават в 
РКМЕ лично от лицето или от законните му предста-
вители, с представяне на документи за самоличност 
– за справка на място.

Лицата, които по медицински показания не са в 
състояние да подадат лично документите за ТЕЛК, 
подават от законови представители, което удосто-
веряват с пълномощно с нотариална заверка (пред-
ставя се оригинал за справка, а заедно с докумен-
тите за ТЕЛК се предоставя копие) и представяне 
на документи за самоличност – за справка на място 
(както на лицето, което ще се явява на ТЕЛК, така и 
на упълномощеното лице).

При освидетелстване на деца до 16-годишна въз-
раст е необходимо представяне на акт за раждане 
– оригинал, за справка на място.

Лицата, които по медицински показания не са в 
състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на 
място (в дома, в болнично или друго заведение), 
като това обстоятелство задължително се доказва с 
медицинско удостоверение от личния лекар (блан-
ка № 119/ МЗ).

В „Медицинско направление за ТЕЛК” и/или 
етапната епикриза е необходимо да се отразява и 
необходимостта от отпускане на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изде-
лия.

Публикацията подготви Петра Ганчева по 
данни от онлайн страницата на РЗИ

Какво е необходимо за явяване пред ТЕЛК

От Изпълнителна агенция „Автомо-
билна администрация” съобщиха, че 
след 12 юли 2021 г. ще се поставят екос-
тикери на моторните превозни средства 
( МПС) до 3,5 тона. Колите с газови уред-
би ще се проверяват за замърсяване в 
режим на работа на съответния газ. Сти-
керите ще се сменят всяка година. Зони-
те, в които няма да се допускат замър-
сяващи автомобили, ще се определят от 
кметовете.

Стикерите ще показват нивата на 
замърсяване от всеки автомо-
бил. Ако возилото не попада в 
нито една от общо петте катего-

рии, може да бъде спряно от движение 
или да не бъде допускано в определе-
ни зони. Най-високата, пета група, ще 
включва електрически хибридни коли, 
които не замърсяват околната среда.
Останалите автомобили ще бъдат гру-
пирани от „Първа” до „Четвърта” в за-

висимост от датата на първа регистра-
ция, екологичната норма определена 
от завода-производител и конкретните 
измервания, които ще се направят в мо-
мента на техническия преглед. Когато 
автомобилът влиза в тези граници, му 
се позволява да се движи. Когато ав-
томобилът не влиза в нито една от оп-
ределените групи, това означава, че е 
технически неизправен и не следва да 
бъде пуснат в движение. Дава се срок 
за отстраняване на повредите и после се 
явява на нов технически преглед.

След 12 юли 2021 г. данните от из-
мерването на изхвърляните газове ще се 
правят в пунктовете за годишен техниче-

ски преглед. От 12 януари 2022 г. автомо-
билната администрация ще има директен 
достъп до тази информация и ще може да 
я следи в реално време. В самите стикери 
ще има вграден чип с цялата информация 
от прегледа и нивата на замърсяване.Така 
на централно ниво ще се взима решение 
коя кола може да мине през преглед.

Екологичните норми се определят за 
нуждите на големите общини, където тра-
диционно се регистрират високи нива на 
замърсяване на въздуха. В тази връзка по 
преценка на кметовете на общините ще 
могат да бъдат въвеждани периоди или 
дни за забрана на влизане на замърсява-
щи автомобили в определени зони.

Въвеждат се така наречените екостикери за МПС
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Събитието съвпадна с дата-
та на младежкото съвещание на 
МОСГБ и ръководството се вклю-
чи с голяма активност. Бяха орга-
низирани два отбора – Росица Ка-
раджова, Вилдана Дерменджи-
ева и Теодор Стефанов бяха отбор 
МОСИ, а Василен Грозев и Алекс 
Йорданов – отбор XP (Екс пи)2.

Търсиха се артефакти, прави-
ха се снимки, качваха се видеа 
в ТикТок. Трите часа, през които 
протече играта, бяха прекарани 
в усмивки и активна дейност. 

Част от задачите бяха да се на-
прави спонтанен комплимент на 
непознат човек, да се снимат с 
три различни чифта обувки, да се 
остави мило послание в книга и 

много други интересни и забав-
ни дейности. А най- важното е, 
че отбор МОСИ е на второ място 
в класирането!

Това бе само първата от по-
редицата подобни игри, които 
сдружението организира. Всич-
ки те ще бъдат своевременно 
обявявани в социалните мрежи 

на сдружение „Възможности без 
граници” и проекта „Пл@тформа 
за толерантност 2.0”. 

Участвайте и вие. Трябва 
просто да следите информаци-

ята на страницата на МОСГБ във 
фейсбук и да се регистрирате, ко-
гато има нова игра. 

Успех!
Силвана Павлова

На 17 февруари парламен-
тът прие окончателно на второ 
четене промените в Закона за 
филмовата индустрия, които 
предвиждат увеличаване на фи-
нансирането на националното 
филмопроизводство, отделяне 
на подпомагането на фестива-
ли и културни прояви в отдел-
на схема, както и създаване на 
нови схеми за държавна помощ 
за производство на сериали и 
за възстановяване на разходи за 
производство на филми и сери-
али. На заседанието бяха пока-
нени официално преводачите на 
НАПЖЕБ Силвана Павлова и Ма-
рина Пенева и срещнаха изклю-
чително уважително отношение.

Най-важното за нас, хората 
от глухата общност, е че вече 
всeки нов български филм за-
дължително ще бъде със субти-
три!

Ще очакваме скоро и дебют 
на глухи режисьори! 

Силвана Павлова

Членовете на териториалната 
организация на глухите в Ракитово 
са много задружни и единни, със 
свои виждания за живота. Повечето 
сме възрастни хора, много знаещи 
и можещи. Мнозина имат дарба да 
плетат, да шият и бродират.

Но, сега, в тази пандемия, ня-
маме възможност да се срещаме 
по-често и да общуваме и споделяме 
хубавото и лошото, да разменяме 
съвети и опит. Въпреки всичко, пак 
имаме връзка – или чрез мобилните 
телефони; или в центъра за рехаби-
литация, на който сме потребители; 
или пък на ежеседмичния открит 
пазар. 

И, макар да ни е трудно, вярваме 
и се надяваме, че в най-скоро вре-
ме ще сме заедно, ще се срещаме в 
клуба, където сме свикнали да праз-
нуваме не само личните си празни-
ци, но и традиционните български 

народни обичаи. Защото надежда-
та  никога не умира, ние вярваме в 
доброто и в хубавото!

Затова и няколко от нас решиха 
да се съберат в деня на свети Вален-
тин, който за нас е ден на обичта към 
хората. Прекарахме си весело и си 
пожелахме следващия път – за Ве-
ликден, да сме всички заедно. 

Величка Стоева,
секретар на ТО на глухите в 

гр. Ракитово

Под това заглавие журналистката Дете-
лина Динева от русенския сайт „Искра.бг” на 
22 февруари е публикувала свое интервю с ху-
дожничката с увреден слух Мирела Иванова. 
Сайтът, който всъщност е  медийна компа-
ния, е създаден през 2014 г. В него се публику-
ват новини, коментари, статии за родолю-
бие, разследваща журналистика и др.; и, по 
думите на създателите му, „ще показва на 
читателите истината и ще даде добър при-
мер как в днешно време, може да съществува 
журналистическа независимост и как тя ще е 
в полза на обществото по възможно най-до-
брия начин.”Мотото на сайта е „Да запалим 
искрата!”или, казано по друг начин – да запа-
лят искрите на истината и доброто в души-
те на читателите си.

Неведнъж ние, от вестник „Тишина”, сме пи-
сали за Мирела и творчеството й – най-вече по 
повод изложбите й, а също и по повод участи-
ята с нейни творби във фестивала „Светът е 
за всички”, посветен на международния ден на 
хората с увреждания. Публикацията в „Искра.
бг” започва с кратко представяне на художнич-
ката:

„Талантливата млада художничка Мирела Вен-
циславова Иванова живее, лишена от слух, но чува 
съкровения език на красотата, даващ й възможност 
да твори, потопена в света на изкуството. Мирела е 
родена в Кубрат, но израства в Русе. През 2016 г. 
завършва специалност „Графика” в НУИ „Проф. В. 
Стоянов” в крайдунавския град. Има две самостоя-
телни изложби и взима участие в множество други 
художествени изяви, сред които и арт фестивали от 
регионален и национален характер. Нейни графи-
ки красят литературния алманах „Още са живи кри-
латите хора” и литературния сборник „Молитва”.

Момичето открива страстта си още в първи клас, 
когато започва да скицира герои от „Дисни”, като 
малката русалка и усеща, че това й доставя неопи-
суемо удоволствие.

– Мирела, какво представлява творческата 
Вселена на един артист?

– Това е пространството, където се срещат всич-
ки светове. На местата, на които има тишина, се 
раждат вълшебства. В тях съществува един един-
ствен език, този на нежността и красотата. 

Тази виталност на изкуството не крие рискове, 
смята младата художничка. Трудно е общуването с 
другите хора, когато не умееш да контактуваш с тях 
по универсалните начини, да. Въпреки това, обаче, 
едно от най-важните качества е професионали-
змът, който те води към пътя към успеха въпреки 
изпитанията.

– За какво мечтаеш?
– Още от ранна възраст мечтая да стана 3D или 

2D аниматор и да реализирам свои проекти. Имам 
и огромно желание да се занимавам със създаване 
на анимация.

– Кой човек за теб е пример за успяла личност?
– Хаяо Миядзаки. Той е аниматор, на чието май-

сторство искрено се възхищавам. Опитвам се да му 
подражавам и да се уча от него ежедневно.

Според Мирела няма лъжа в изкуството. То из-
вира от най-чистите кътчета на човешката душа и 
рядко творецът, който дава израз на вътрешните си 
светове, може да бъде друг, освен истински. 

Момичето обича да рисува през почивните дни, 
сядайки пред скицника, върху който най-често се 
раждат образи на герои и животни.

Трудът е не по-малко важен, категорична е Ми-
рела, защото художникът, макар и талантлив, има 
какво да учи постоянно, за да се усъвършенства 
цял живот.

Макар, че целият творчески процес е интимно 
преживяване на художника, което той осъществява 
сам със себе си, младата аниматорка обича да спо-
деля тези специални моменти и с други хора. Има и 
странички във фейсбук и инстаграм, които може да 
последвате, за да станете част от една детска меч-
та, приела облика на красива реалност.”

„Търсачите” от МОСГ Б
Сдружение „Възможности без граници” организира първата 

по рода си игра „Търсачите“, която е част от проекта ACF/265 
„Пл@тформа за толерантност 2.0”. Играта се проведе на 13 
февруари, в събота и беше обвързана с  ДЕНЯ НА СПОНТАННИТЕ 
АКТОВЕ НА ДОБРОТА (17 февруари). И интересното беше, че се 
игра едновременно в София, Сандански, Тетевен, Златица, До-
лна баня, Чепеларе и дори излезе от границите на България с 
един от отборите, които играха от Алманса (Испания).

В събитието се включиха общо десет отбора на различни въз-
расти и от различни националности, като два от тях бяха съставени 
от активни млади хора, част от младежката организация към Съюза 
на глухите в България.

ДОБРА ВЕСТ

Българските филми 
вече и със субтитри!

В ТО Ракитово

Денят на обичта към хората

КОЛЕГИ ПИШАТ ЗА НАШИ ТАЛАНТИ

Мирела Иванова от Русе живее в 
тишина, но чува езика на красотата
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На 13 февруари т. г. в залата за събрания на тре-
тия етаж в сградата на СГБ в столицата се проведе 
годишното отчетно събрание на Националната асо-
циация на преводачите на жестов език в България 
(НАПЖЕБ). 

Председателят на НАПЖЕБ – Милена Гъркова-Ка-
линова, приветства с „Добре дошли!” членовете на 
сдружението и съобщи, че г-н Николай Нинов, пред-
седател на Съюза на глухите в България, поканен да 
бъде гост на събитието, поднася своето извинение, че 
не може да присъства, поради наложени карантинни 
мерки, но има желание да се включи по-късно онлайн.

Общото събрание единодушно гласува предложения-
та Светлозар Парапанов да бъде председател на събра-
нието, а Благовест Захов – протоколчик. Жестовият пре-
вод  по време на събранието се извършваше  от Катрин 
Хаджицинова и Силвана Павлова.

Дневният ред на събранието бе както следва: 1. Отчетен 
доклад на УС за дейността на НАПЖЕБ за 2020 г. 2. Финансов 
отчет за 2020 г. 3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ 
за спазването на Етичния кодекс на жестовия преводач  за 
2020 г. 4. Приемане на Програма за дейността на НАПЖЕБ 
за 2021 г. 5. Разни.

Милена Гъркова-Калинова  продължи с изнасянето на 
отчетния доклад за дейността на НАПЖЕБ за 2020 г., който 
бе съпроводен  от презентация, илюстрираща акцентите в 
работата на УС през изминалата година: „2020 г. бе белязана 
с огромното глобално изпитание – пандемията, причинена 
от мощното разпространение на коронавируса COVID-19. 
Всички продължаваме все още да живеем в условията на 
това критично време и да бъдем зависими от развитието на 
процесите, свързани със заразата и съобразяване с мерките 
за опазване както на нашето здраве, така и на здравето на 
нашите близки.

В тази напрегната и критична ситуация за цялото общество 
станахме свидетели на невиждано преди това много положи-
телно явление, а именно:  присъствието на жестов превод на 
официални брифинги и изявления на Министерски съвет и 
Националния оперативен щаб, още от първия ден на извън-
редното положение. Това се случи благодарение на благород-
ната инициатива, подета от Министерство на образованието и 
науката (МОН) и Министерство на труда и социалната полити-
ка (МТСП), които съдействаха глухите хора у нас да получават 
равен шанс за достъп до информация чрез жестов език. До-
брият пример бе последван и от президентската институция и 
по-късно, през годината, и от Министерството на здравеопаз-
ването (МЗ) и Народното събрание (НС) на Р. България, които 
също демонстрираха съпричастност и съобразяване с правото 
на глухите хора за безпрепятствена и навременна информа-
ция. Жестов превод се въведе и в централните новинарски 
емисии на големите обществени телевизии.

2020 г. ще запомним и с активната работа по финализи-
рането на проектозакона за българския жестов език (БЖЕ) 
и внасянето му в НС на Р. България за обсъждане в реди-
ца парламентарни комисии и в пленарната зала, където на 
21.01.т. г. настъпи паметният ден, в който законът за БЖЕ 
бе официално приет. С този успех се реализира един дълго 
жадуван блян на поколения глухи хора у нас.

Тези неоспорими факти говорят  за изключителен на-
предък за България, за социално израстване и зрелост на 
обществото ни. Управителният съвет на Националната асо-
циация на преводачите на жестов език в България привет-
ства и горещо подкрепя забележителния прогрес и приема 
за чест своя принос в този забележителен исторически про-
цес. Глухите хора у нас най-после могат да бъдат информи-
рани в реално време на своя език, наравно с всички свои 
сънародници. А това се случи само с подкрепата на жесто-
вите преводачи, благодарение на които чрез публичната им 

поява цялото общество научи, че съществува БЖЕ – уникал-
ният език на немалка част българи, десетилетия лишавани 
от своето изконно право да бъдат адекватно информирани. 
УС на НАПЖЕБ изразява своята благодарност и признател-
ност към  жестовите преводачи – членове на НАПЖЕБ, кои-
то през изтеклата година бяха и продължават да бъдат на  
първа линия в осъществяването на своята благородна ми-
сия да предават адекватно и навременно информацията на 
глухите хора по време на брифинги, официални изявления 
в различни институции и в новинарските емисии: Силвия 
Маринова, Таня Димитрова, Бонка Саздова, Камелия Ан-
гелова, Марина Пенева, Надежда Мирчева, Ружа Шума-
нова, Силвана Павлова. Те заслужват нашите адмирации!

Работата на УС на НАПЖЕБ през изтеклата година се 
ръководеше от приетата на предходното общо събрание 
програма за дейността на НАПЖЕБ. Както и преди, така и 
сега ще отчетем своята дейност, следвайки поставените в 
програмата задачи. Ще ги представим по групи: 

1. Защита на интересите и правата на преводачите от и 
на жестов език. 1.1. УС да продължи  да поддържа контакт 
с държавната и местната власт и да инициира срещи с те-
хни представители. 1.2. УС да настоява пред институциите 
да направят необходимото трудът на жестовия преводач 
да се заплаща достойно. 1.3. УС да продължи усилено да 
работи за официалното признаване на Българския жестов 
език. 

С радост и удовлетворение ще подчертая, че през 2020 
г. УС на НАПЖЕБ успя да затвърди своите плодотворни пре-
дишни контакти с МОН и МТСП, които през цялата изтекла 
година търсеха нашето съдействие за осигуряване на жес-
тов превод, сключвайки официални договори с НАПЖЕБ: 
след изтичането на договора ни с МОН в края на март 2020 
г., бяхме поканени да сключим нов договор за 6 месеца, 
както и с МТСП, също за 6 месеца. Успешни контакти съз-
дадохме и с президентската институция, МЗ и НС на Р. Бъл-
гария. Първият ни договор с МЗ бе за срок от 3 месеца – 
от октомври до декември 2020 г., свързан с осигуряването  
на жестов превод на редовните  (понякога  и извънредни) 
брифинги на МЗ. Ще споделя с вас и радостната новина, че 
МОН и МЗ сключиха нови договори с НАПЖЕБ и за тази го-
дина. 

Тук е  мястото да обърна внимание и да споделя за сери-
озната работа, която отхвърлиха нашите колеги Светлозар 
Парапанов и Марина Пенева, ангажирани с редовното из-
даване на редица приемо-предавателни протоколи, отчети, 
фактури и финансови операции, свързани с получаването и 
изплащането на договорените с институциите средства за 
жестовия превод.

Ръководството на НАПЖЕБ активно участваше в работа-
та на КЗ към МОН и изготвяше становища с предложения 
за промени и подобряване на текстове на проектозакона за 
БЖЕ. Нашата асоциация  взе участие в лицето на Марина 
Пенева в заснемането на видео на жестов език на проекто-
закона за БЖЕ.”

Председателят на НАПЖЕБ, подчерта, че паралелно 
с усилената работа за признаването на БЖЕ, УС на НАП-
ЖЕБ продължава своята основна задача непрекъснато да 
съдейства за популяризирането на БЖЕ, което е израз на 
съпричастност, защита и отстояване правото на глухите 
хора у нас да имат равен достъп до информация. За това 
свидетелстват множеството участия на членове на НАПЖЕБ 
в различни мероприятия, събития и проекти: „Участие на 
София Калинова, член на НАПЖЕБ в програмата на събити-
ето TedxVitosha на 25.01.2020 г., на което жестов превод се 
извърши от Силвия Маринова и Милена Гъркова.

Благовест Захов, член на УС, подготви организирането 
и провеждането на съвместно събитие с мрежа „Хлебни 
къщи“ – общностно месене за хора с увреден слух, на което 
като жестови преводачи присъстваха колеги, взели наскоро 
удостоверение за успешно положен изпит. Целта на това 

събитие беше практика и упражнение в реална ситуация на 
жестов превод. Събитието  бе отразено с публикация във 
фейсбук страницата на НАПЖЕБ.

На 14.02.2020 г. в зала № 5 на НДК Силвана Павлова взе 
участие с художествен жестов превод в концерта на група 
„Акага”. Това бе един от концертите, включени в общ проект 
между БМА, НАПЖЕБ и СГБ.

На 19.02.2020 г., на информационно събитие и кон-
ференция на НАСГБ в Пловдив Елена Буцева и Нели Сар-
кизова участваха в жестовия превод. На 21.02.2020 г. в гр. 
Пловдив се проведе събитие, посветено на международния 
ден на майчиния език, организирано за пореден път от бъл-
гаро-гурския литературен клуб и генералното консулство на 
Р. Турция. Милена Гъркова бе жестов преводач за присъст-
ващите глухи хора на събитието. Бонка Саздова участва с 
презентация за ЖЕ и глухите хора пред своите колеги във 
фирмата, в която работи. 

Веднага след обявяването на извънредното положение 
у нас НАПЖЕБ редовно публикуваше видео материали във 
фейсбук страницата си, подготвени от Тилка Кайрякова, с 
които се подаваше ценна информация на БЖЕ по различни 
теми: какво представлява коронавирусът, как се разпрос-
транява, какви мерки се предприемат за предотвратяване 
на заразяване с коронавирус и всичко, свързано с обстанов-
ката през първите месеци на пандемията. 

Дни след обявяването на извънредното положение у 
нас УС на НАПЖЕБ организира доброволческа кампания 
за подпомагане на глухи хора в контактите им с личния ле-
кар, при съмнения от заразяване с COVID–19. Съобщение-
то беше публикувано във фейсбук страницата на НАПЖЕБ. 
Колегите, които веднага откликнаха и се включиха в ини-
циативата бяха: Милена Гъркова, Марина Пенева, Бонка 
Саздова, Силвия Маринова, Силвана Павлова, Благовест 
Захов.

УС на НАПЖЕБ се отнесе със специално внимание в от-
белязването на  международната седмица на глухите и на 
международния ден на жестовите езици с видео информа-
ции, подготвени от Тилка Кайрякова. 

В периода март-юни 2020 г. Милена Гъркова и Марина 
Пенева участваха в осъществяване на жестовия превод в 
организирани от НАСГБ онлайн обучения за техни членове. 
С цел финансово подпомагане на НАПЖЕБ, нашите колежки 
взеха решение да дарят полученото си възнаграждение в 
полза на организацията ни.

През изминалата година бе завършена едногодиш-
ната  подготовка на няколко методически ръководства, 
одобрени и вече публикувани в сайта на МОН. Те са свър-
зани с ангажимента на МОН в изпълнение на Плана за 
действие на Р. България за прилагането на Конвенцията 
на ООН за правата на хората в неравностойно положение 
(2015-2020 г.). В работата по тези ръководства активно 
участваха и наши членове. В „Методическо ръководство 
за обучение на жестови преводачи (ЖП)” в консултант-
ския екип бяха: Миряна Мошева, Николета Иванова, 
Милена Гъркова и Силвия Маринова. В  „Методическо 
ръководство за обучение по БЖЕ на глухи деца в преду-
чилищна и начална училищна възраст” като консултанти 
бяха Невена Андонова и Таня Димитрова, а в „Методи-
ческо ръководство за обучение на сляпо-глухи” Светло-
зар Парапанов участваше в работата на научния екип, а 
колегата Деан Славов - в консултантския екип. Бих иска-
ла да обърна внимание на методическото ръководство 
за обучение на ЖП и да споделя, че в съдържанието на 
материала е отделено място на НАПЖЕБ, обучителните 
курсове, извършвани досега у нас и провеждани от ЦПО 
на СГБ, присъства и списък с изявените жестовите пре-
водачи от цяла България от миналото и настоящето, а 
също така е отделено специално внимание, посветено на 
най-изявените жестови преводачи у нас, които са досто-
ен пример за висок професионализъм.”

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ
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Милена Гъркова даде интервю пред БНР–Кърджа-
ли във връзка с Международния ден на жестовите езици. 
(23.09.2020 г.) Във фейсбук страницата на НАПЖЕБ редовно 
се публикуваха текстови и видео материали, разпространя-
ващи и популяризиращи БЖЕ и ролята на жестовите пре-
водачи. Заслуга за това имат Тилка Кайрякова и Светлозар 
Парапанов – администратори на страницата. 

От името на ръководството на НАПЖЕБ Милена Гъркова 
попълни анкетата 2020 на Мая Де Вит за новото издание 
от поредицата книги, проучващи развитието на жестовите 
езици и жестовите преводачи в Европа.

НАПЖЕБ участва в проект на фирма itzibitzi.bg, която 
записа 20 детски песни на БЖЕ в изпълнение на Катрин 
Хаджицинова - глух жестов преводач. Ние сме доволни и 
щастливи, че интересът към тази продукция, разпространя-
ваща БЖЕ, нараства все повече и повече. Благовест Захов 
осъществи среща с отец Николай по повод проявен интерес 
към осъществяване на жестов превод по време на църков-
ни служби. По тази тема бе и друга среща, отново организи-
рана от Благовест, този път със свещеник Димитър Пухчиев. 
Въпросната среща се проведе по време на едно от онлайн 
заседанията на УС на НАПЖЕБ.

НАПЖЕБ получи покана за участие в одобрения в края 
на миналата година проект на музея в гр.Асеновград, от-
носно достъпността и през настоящата година предстои 
заснемане на видео материали на исторически теми. Като 
представител на НАПЖЕБ, Благовест Захов даде интервю 
за списание „Хляб за промяна”, публищувано в електронен 
вид.

НАПЖЕБ продължава да работи в тясно сътрудничество 
с Българската музикална асоциация (БМА), с която имаше 
планирани съвместни концерти на професионални музи-
канти и певци, съчетани с  художествен превод на БЖЕ. За 
съжаление, поради строгите ограничителни мерки, концер-
тите бяха отложени за по-благоприятни условия.

През миналата година М.Гъркова подготви статии за 
в-к „Тишина“ - за ОС на НАПЖЕБ – в началото на миналия 
февруари и за ролята на жестовите преводачи по време на 
пандемията и активната дейност на НАПЖЕБ за осигурява-
не на достъп до информация чрез жестов превод. Всички 
дейности, които изброих  дотук бих искала да подчертая, че 
са свързани с отделяне на не малко време: предварителни 
разговори, съвещания и кореспонденция между членовете 
на ръководството на НАПЖЕБ, което и за ден не е спирало 
да работи, за да защитава интересите на жестовите прево-
дачи. Бих искала да споделя с вас, че колкото и да се радва-
хме и продължаваме да се радваме на прогреса с появата 
на редовен жестов превод и с увеличаващите се изяви на 
наши членове жестови преводачи, УС на НАПЖЕБ през из-
миналата година се сблъсквахме и с нелицеприятни враж-
дебни атаки и опити за уронване авторитета и подценяване  
качеството на предоставения жестов превод на преводачи 
– членове на НАПЖЕБ. Искам  да ви уверя, че тези злостни 
и несправедливи нападки получиха достоен и подобаващ 
отговор от наша страна.”

В отчетния доклад за дейността на НАПЖЕБ за 2020 г., 
М. Гъркова отдели внимание и на международното сътруд-
ничество на НАПЖЕБ:

„НАПЖЕБ участва с двама делегати Милена Гъркова и 
Марина Пенева в генералната асамблея на ЕФСЛИ, която 
се проведе онлайн на 30.06.2020 г. Друго международно 
събитие, организирано от ЕФСЛИ, проведено отново он-
лайн, беше „Виртуално кафе” с наш представител Марина 
Пенева.”

Председателят на НАПЖЕБ през годината редовно осъ-
ществяваше връзка с ръководството на ЕФСЛИ с цел консул-
тиране относно работата на НАПЖЕБ по текстове на проек-
тозакона за БЖЕ и при оформяне на становища, касаещи 
жестовите преводачи и сме признателни на Ивана Бучко, 
вече бивш президент на ЕФСЛИ, за голямата й подкрепа и 
съдействие.

Ръководството на НАПЖЕБ поддържаше контакт както с 
ЕФСЛИ, така и с националните асоциации на жестови пре-
водачи от страните от региона, обменяйки полезна инфор-
мация.

Следващата група задачи от програмата за дейността за 
2020 г.: 

3. Организационна дейност: 3.1. Да се направи пре-
регистрация на НАПЖЕБ в търговския регистър и регистъ-
ра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) 
към Агенция по вписванията. Тази задача е също изпъл-
нена. 3.2. УС да търси финансиране за подпомагане на 
важни дейности на НАПЖЕБ. Този въпрос винаги стои на 
дневен ред пред ръководството на НАПЖЕБ. Резултатите 
са следните: нашите редовни спонсори, които и днес оси-
гуриха кафе и безвъзмездно ползване на кафе машината 
за днешното ни събитие - „Спетема – кафе/Балкан Груп” 
ЕООД. Мрежа „Хлебни къщи” за пореден път ни предлагат 
свои продукти с добра отстъпка. Всичко това е благода-
рение на  контактите и кореспонденцията, които нашият 
колега Благовест Захов редовно поддържа с тези и други 
фирми: фирма „Булгар Биотик” дари средства за осигу-
ряване за жестовия превод на събитието TedexVitosha, а 
Милена Гъркова и Марина Пенева направиха дарение в 
полза на НАПЖЕБ, предоставяйки възнаграждението си за 
извършения жестов превод. 3.3. УС да работи за съвмест-
но сътрудничество и реализиране проекти с партньор-
ски организации в различни направления и дейности. 
За сътрудничества и участие в проекти вече се спомена 
по-горе.3.4. УС да привлича жестови преводачи и глу-
хи лектори с документ за правоспособнoст за членове 
на НАПЖЕБ. Интересът към НАПЖЕБ нараства и броят на 
желаещите да членуват при нас се увеличава. И този факт 
може само да ни радва. Подадените наскоро заявления 
са 5. 3.5. УС да проведе най-малко 3 заседания за 2020 г. 
Проведохме 13 редовни заседания (онлайн) и много из-
вънредни разговори по телефони и различни общи чато-
ве за обсъждане и решаване на спешни задачи. 3.6. УС да 
проведе Общо събрание на НАПЖЕБ. То вече е факт.3.7. 
Работни групи от членове на НАПЖЕБ, по определени за-
дачи, подпомагащи функциите на УС на НАПЖЕБ: 3.7.1. 
Продължаване дейността на Работната група по финан-
сиране на НАПЖЕБ; 3.7.2. Сформиране на работна гру-
па по предложения за промени в Устава на НАПЖЕБ, с 
цел неговото подобряване и оптимизация. Участници в 
групата са: Петя Митева, Ружа Шуманова, Рая Иванова, 
Мария Каварджикова, Тодорка Дамянова, Силвия Мари-
нова и отговорник - Тилка Кайрякова. Тази група работи и 
в последно време дава много добри предложения за оп-
тимизиране на Устава и ЕК. Все още предложенията не са 
обобщени и предадени за  разглеждане от УС, след което 
предстои да се представят и гласуват от ОС. Извършването 
на промени в Устава и ЕК е голяма отговорност, изисква-
ща време и доста прецизна работа по съдържанието на 
текстовете. Затова работата на тази група ще продължи и 
през тази година и се надяваме на следващото ОС да има-
ме възможност да гласуваме промени , които да подобрят 
Устава и ЕК на НАПЖЕБ.”

Председателят на НАПЖЕБ поясни, че програмата за 
дейността на НАПЖЕБ за 2020 г. е била допълнена с една 

извънредна задача, продиктувана от дискусията между 
членовете на НАПЖЕБ по време на предишното ОС по по-
вод валидирането на удостоверенията на жестовите прево-
дачи: „Задачата бе ръководството на НАПЖЕБ да влезе във 
връзка с директора на ЦПО към СГБ (г-н Николай Нинов) с 
цел запознаване с плана и организацията на валидиране-
то. Тази задача е наистина от особено значение за всички 
нас, особено след като вече е приет законът за БЖЕ, според 
който в срок до 1 година тези, които желаят да упражняват 
професията „Жестов преводач” и да бъдат вписани в регис-
търа към АХУ, ще трябва да валидират знанията, уменията 
и компетентностите си. В рамките на този срок старите ни 
удостоверения ще са валидни.” 

Милена Гъркова допълни, че ще се радва г-н Нинов, 
председател на СГБ и директор на ЦПО към СГБ, да се 
включи онлайн към общото събрание, за да представи 
накратко процедурата и етапите по валидирането. Взе 
се решение това да се осъществи след представянето и 
на следващите отчети от дейността на НАПЖЕБ, съгласно 
дневния ред на ОС. В края на отчетния доклад, М. Гъркова 
подчерта, че НАПЖЕБ отдавна вече е разпознаваема и има 
своя авторитет, което определено увеличава нейните отго-
ворности: „Организацията ни е жива и пълнокръвна, в нея 
членуват дейни и опитни жестови преводачи, в нея се вли-
ват и нови колеги, готови да следват принципите и целите 
на сдружението ни. Отлично знаем, че основната задача 
пред всички нас – членовете на НАПЖЕБ, е да се стремим 
да развиваме и обогатяваме своите знания, умения и ком-
петентности като жестови преводачи, за да гарантираме 
качествен жестов превод.

Със сигурност пред НАПЖЕБ предстои още доста 
работа, но сме уверени, че посоката, която следваме, 
е вярната и, че можем да се справим само с общи уси-
лия, поддържайки тясна връзка между ръководството 
и членовете ни. Само така ще можем да се зареждаме 
с необходимата ни енергия и увереност, за да продъл-
жаваме да отстояваме правата ни на жестови прево-
дачи  и в настояването институциите на държавната 
и местната власт да поемат своите отговорности и 
да се съобразяват с важната роля на жестовите прево-
дачи в живота на глухите хора както и да уважават и 
оценяват достойно труда ни.”

Милена Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ
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Езикът е кореновата система на всяка 
култура. Закъде е човек без език. Една вра-
та към света, науката, познанието, успехите 
и други хора.

Общуване, споделяне, учене – всички 
ние търсим начин да изразяваме себе си. 
Това е не само основно човешко право, но 
и задължение, отговорност, копнеж.

За съжаление дълги години, ние глухи-
те хора на България, бяхме лишавани от 
възможността за образование на жестов 
език. Оставени без криле, мнозина попад-
наха под тежка изолация и понесоха всич-
ки несгоди на това да не бъдат разбирани, 
приети, уважавани.

Тук си пролича колко задружна и спло-
тена е глухата общност у нас. Да, в различ-
ни моменти е имало несъгласия по различ-
ни въпроси, което всъщност е прекрасно, 
защото показва критично мислене, но 
най-важното е, че всички бяха изключи-
телно единни в отстояването на тази фун-
даментална човешка потребност – призна-
ването на жестовия език като естествен и 
самостоятелен.

Едно знаем със сигурност – жестовият 
език се появява доста преди словесния. От 
първите хора до наши дни жестовете са част 
от ежедневието на всички. Дали ще пока-
жем с красив жест, че обичаме някого или 
ще разкажем поезия със знаци – чуващи и 
глухи прибягваме до този език, когато иска-
ме да направим даден момент специален, 
запомнящ се, значим. Дори когато можем 
да говорим, понякога искаме само с жест да 
се разберем. Жестовете са потребност. За 
някои от нас и начин на живот. Но трябва да 
знаем, че жестовете не са просто въздушни 
фигури с ръце и мимика, а богатство, което 
дава много предимства и по нищо не от-
стъпва на останалите езици.

В стълбицата на живота езикът винаги е 
първото стъпало. Без първите стъпки всяко 
следващо ниво е все по-отдалечено и недо-
стижимо. Хиляди българи с различна степен 
на глухота десетилетия се бориха с предиз-
викателството да бъдат част от чуващия свят, 
да се включат в него и да се справят според 
неговите норми. Така те попаднаха зад же-
лязна завеса, която не им позволи да се 
насладят на благата в живота и възможност-
ите, които светът дава на всеки. България 
някак изоставаше не само на европейската, 
но и на световната сцена от тенденциите, 
иновациите, развитието. Другите страни и 
народи отдавна приеха нормативна уредба, 
която да подобри живота на глухите хора, 
без да е непременно обгрижваща и разто-
чителна на привилегии. У нас тези процеси 
отлежаваха с години и въпреки усилията на 
отделни организации глухата общност беше 
невидима със своите проблеми, потребно-
сти, предложения.

Именно в такава нерадостна обстанов-
ка стана ясно, че нищо друго, освен въвеж-
дане на жестов език в образованието на 
глухите хора, няма да ги направи социално 
значими човешки същества, равнопоста-
вени на чуващите, които с лекота изкачват 
следващите стъпала в живота.

Глухата общност след години на от-
лагане, чакане, обещания и поправки, се 
включи активно в създаването на насто-
ящия закон. Повече от две години работни 
групи, приемаха, отхвърляха и дискутираха 
точките, които да залегнат в закона. Беше 
взета предвид волята и гледната точка на 
глухите, за това нормативният документ 
може да се счита за добра отправна точка 
към промяна и качествено нова среда.

На първо място жестовият език се при-
равнява като естествен на словесния и обо-
собява като самостоятелен такъв. Глухите и 
сляпо-глухите хора получават равнопоста-
веност, достъпност и право да се обучават 
на жестов език. Законодателят предвижда 
възможността да се ползват услуги на пре-
водачи от и на български  жестов език до 
120 часа годишно.

Създава се изцяло нов, консултативен 
орган към Министерство на образованието 
и науката, който ще следи изпълнението на 
дейностите, свързани с развитието на бъл-
гарския жестов език.

Жестовият език е глухата революция 
срещу желязната завеса на незнанието, 
невежеството, дискриминацията. По-въз-
растните от нашето поколение може и да 
не успеят напълно да разберат какви нови 
врати са се отключили и как това наистина 
е национален празник за глухата общност 

на България, но пред децата, които сега те-
първа прохождат в живота, тази промяна 
един ден ще проличи ясно по успехите им, 
които ще наблюдаваме. Именно пред нас 
– глухите, които се борихме за този закон, 
сега стои нова, още по-отговорна задача – 
да не допуснем един преход, в който реал-
но нищо не се случва и всичко съгласувано, 

отвоювано и постигнато, постепенно да 
бъде изместено от дребнотемия, компро-
миси, разногласия.

Искаме да живеем като нашите глухи 
приятели в развитите държави по света. 
Вече имаме подходящите условия и нека 
състезанието бъде в глухата общност за 
постигане на по-качествена среда на обра-

зование, достъпност, развитие, а не усвоя-
ване, постове и влияние. Защото от това ще 
пострадаме всички и най-вече бъдещето 
на нашите глухи деца.

Честит български жестов език!
Захари Захариев

Снимките са предоставени 
от Иван Бургов

ЗАКОНЪТ ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

КРАЯТ НА ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА ЗА ГЛУХИТЕ
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ЖЕСТЪТ ЗА КАМАЛА ХАРИС

Ако сте потребител на TikTok, 
може би сте запознати с това кол-
ко лесно е даден видеоклип да 
стане „вирусен” - не в буквалния 
смисъл на вирус, а като промива-
не на познанията на много хора 
– млади или не, които просто 
заради забавлението „вкарват в 
мозъка си” грешните неща.  По 
принцип с TikTok хората публику-
ват каквото искат, включително 
публикации за конспирации.

Но с днешната информация, 
която ще ви представим, искаме 
да ви призовем да бъдете вни-
мателни, за да не се подавате на 
внушения и неистини, които про-
миват вашия интелект и вашите 
истински  знания за живота.

Едно такова възмутително 
видео излезе от TikTok – че Хелън 
Келър никога не е съществувала.

Всички знаем коя е Хелън Ке-
лър. Глухите хора, а още повече 
сляпо-глухите, я тачат като една 
невероятна личност, която доказ-
ва с биографията си, че и човекът 
с най-трудното увреждане – сля-
по-глухотата, може да преодолее 
живота, какъвто му го е отредила 

природата.  И да бъде по-добър от 
другите.

В TikTok обаче се излъчват ви-
деа, които, сигурно заради тъпа-
та  популярност, обръщат в гавра 
живота на една достойна жена. 
Те твърдят, че Хелън Келър е била 
измамница и не е било възможно 
някой да е глух и сляп и да се научи 
да пише книги. Според Newsweek 
първото видео (но вече изтрито) 
от този заговор от един потреби-
тел през май 2020 г., използващо 
хаштаг #helenkellerwasntreal, е 
имало около 600 000 гледания. 
Няколко други видеоклипа също 

бяха изтрити през годината от 
TikTok. Но човек с потребителско-
то име @krunk19 публикува клип 
през декември 2020 г. Наскоро 
проверихме - видеото все още 
е там до днес. Този видеоклип, 
който той публикува, казва, че Хе-
лън Келър е измама. Но… има 2,2 
милиона гледания. Същността на 
клипа показва, че   това е само 
сатира, но изглежда хората са я 
игнорирали. Или просто, без да се 
замислят, са приели „вируса” на 
неинтелигентността.

Ето какво разказва Даниел 
Кунка, който решил да изпробва 
тази теория с младите си племен-
ници, за да види дали познават 
Хелън Келър. Неговият туит на 
техните отговори стана показате-
лен. Казаха му, че Хелън Келър не 
съществува. Той написа в туитър 
загрижеността си относно това, в 
което вярва Gen Z (роден между 
1997 и 2015 г.) и как сме „с един 
TikTok далеч от изтриването на 
цяло  поколение”. Даниел Кунка 
(@unikunka): „Момчета, нещо 
лудо ми се случи днес. Аз бях на 
текстова верига с моите тийней-

джърки и племенници, и майка 
ми (тяхната баба). И днес майка 
ми ги попита дали знаят коя е Хе-
лън Келър ... А те отговориха, че 
„Хелън Келър е измамница, която 
не съществува.” Отначало си по-
мислих, че се шегуват с баба си. Но 
след известно време стана ясно, 
че не се шегуват. Как може някой 
да е глух и сляп и да се научи да 
пише книги?!? Племенникът ми 
признава, че вероятно е същест-
вувала, но вероятно е била само 
едното или другото.

„The Daily Moth” поиска  да 
разбере какво мисли общност-
та на DeafBlind (сляпо-глухите) 
за това. И така, ние се свързахме 
с члена на общността DeafBlind 
- Кийт Кларк, за да обясним ня-
кои идеи – можете да ги видите 
в интервюто тук: https://youtu.be/
srw4sItmuIw

 А после ни пишете. Надява-
ме се с размисъл за това кой как 
ползва социалните мрежи и какво 
вижда там. И оставя ли се да не 
мисли, че е манипулиран, и че с 
него се подиграват понякога! Как-
то в TikTok. 

Създадохме жеста за името й на британ-
ския жестов език, не на американския и ще ви 
кажа защо. Преди години, когато всички ходе-
ха в клубовете за глухи, през 70-те, 80-те и до 
2000, ние винаги давахме имена на британски 
жестов език. 

Използвахме икони на известни хора през 
най-добрите години на известни хора, след 
което им давахме имена с жестове, използ-
вайки изписване с ръцете на британски жестов 
език, а не на американски жестов език. Такива 
бяха имената на принцеса Даяна, Дейвид Бе-
към, Майкъл Джексън и Мадона.

През последните години, когато става дума 
за американски или руски президенти, из-
ползвахме имената на знаците, дадени им на 
собствения език на жестовете на тяхната стра-
на – заемайки техните знаци чрез социалните 
медии, които ни повлияха.

Първоначално, когато Камала Харис беше 
избрана заедно с Джо Байдън за вицепрези-
дент на Съединените американски щати, аз 
мислех, че би било по-добре да използваме 
американският жестов език, както при прези-
дента Обама.  Но се оказа, че  американският 
жестов знак за Обама беше сложен и зависеше 
от използването на американски жестов пръс-
топис. Този въпрос, който обсъдихме, беше 
дали да продължим да заемаме знаци от со-
циалните медии?

Така че след дискусия дали да използваме 
версията на американския жестов език или да 
създадем своя собствена, надделя решението 
ни – защото сме жени като Камала и от смесе-
на  раса, чернокожи и южноазиатски, особено 
тамилски.

Тъй като тя е като нас, от смесена раса, 
чернокожа и южноазиатка, и като мен тя е от 
тамилски произход, почувствахме, че трябва 
да й дадем собственото си име, въпреки че в 
началото ми беше странно, че ще го създадем 

като никога не бяхме създавали такова преди.
Преди да се съберем като група, нямахме 

план и не бяхме подготвили никакви ключови 
точки, а просто тръгнахме по хода на групата. 
Когато се събрахме, всички обсъдихме различ-
ните си перспективи и това, което ни хареса в 
нея като модел за подражание. 

Почувствахме, че има много прилики меж-
ду нас и нея. Начинът, по който тя е израснала, 
беше наистина сходен и нашата култура беше 
същата, включително и начина, по който ба-
щите ни се отнасяха към нас. Така че имахме 
голяма дискусия за това. Имаше 12 различни 
жени в групата, плюс още няколко жени, които 
не можаха да го направят, но всички ние дадо-
хме своя принос.

Потърсихме произхода на името на Кама-
ла и разбрахме, че означава „лотосов цвят”.  
Така, че първоначално решихме, че името на 
жеста ще бъде свързано с това. Но тогава по-
мислихме за друга информация, която бихме 
могли да включим, тъй като искахме да й да-
дем уникално име с  жест.

Мислехме за работата й като политик и 

като адвокат и как тя никога не се отказва, кол-
ко е решителна.

В крайна сметка измислихме три възмож-
ни имена с жестове за нея. Спряхме се на 
третото, за което всички се съгласиха. Това е 
така, защото ние почувствахме, че е свързано 
с нас и я запомнихме по емблематичен начин. 
И така, какво влезе в него? Първо включихме 
формата на жеста за лотосовото цвете. Второ, 
представихме косата й и колко вълнообразна е 
тя. Също така си мислехме за образа, на който 
тя изглежда решителна. Трето, тя носи костюм, 
така че отразихме това с движението на жес-
та. Четвърто - беше напориста, например как 
не се остави да бъде прекъсната по време на 
дебат по телевизията. Пето, нейното изявле-
ние за това, че е първата, но не и последната 
жена вицепрезидент. Тя иска и други жени да 
бъдат с нея и да вървят по нейните стъпки. Така 
че използвахме не само един пръст (човек), но 
множество, за да представим повече от един 
човек.

Всички наистина бяхме свързани с това 
име и с жеста. Разбира се, това е само името, 

което сме измислили, а други хора може да го 
харесат или не! Това е като Marmite, можете да 
го обичате, или да го мразите. От вас зависи 
да използвате това име. Но това се основава 
на важен опит,  когато се събрахме, за да по-
говорим за това как се чувствахме, свързани 
с някой, който смятаме, че ни представлява, 
в нашия език и култура и как сме израснали. 
Това е в нашите умове и сърца.

Всички в групата бяха наистина благодар-
ни, че се включиха, защото повечето от нас са 
свикнали да бъдат изключвани и изоставяни, 
не са искали или искат нашето мнение. Те 
бяха изненадани да бъдат поканени да участ-
ват в тази група. Те бяха  представени като 
тамили, чернокожи, жени, глухи и израснали 
във Великобритания, но това ни накара да се 
съберем. Чувствахме любов и имахме момен-
ти, които ще запазим в паметта си до края на 
живота си.

Наистина сме развълнувани да видим ка-
къв ще бъде американският жестов  знак  за 
Камала. С облекчение виждаме общността на 
глухите в САЩ, която позволява на чернокожи-
те и южноазиатските глухи жени да създадат 
такъв за Камала в американски жестов език. 
Същото се случи и в британската общност на 
глухите. Това ни трогна, много рядко се допус-
ка това да се случи в историята. Виждали ли сте 
някога група със същата етническа принадлеж-
ност да създава такова нещо преди? Това е на-
шата възможност, това е нещо,  с което  искаме 
да ни запомните.

И - има място за повече от едно име за нея!
Бихме искали да благодарим на Камала, че 

беше първият човек, когото видяхме, който ни 
представлява на толкова високо ниво. Бихме 
искали да благодарим и на всички американ-
ски избиратели, които я избраха за вицепрези-
дент на Америка.

По разказ от блога на Надя Надараджа

Къ с о м е т р а ж -
ният филм „Feeling 
Through” разказва 
за живота на сля-
по-глух мъж в голе-
мия град Ню Йорк. 
Филмът е номини-
ран за тазгодишни-
те награди „Оскар” 
за най-добър късо-
метражен филм.

Известната глу-
ха актриса и носи-
телка на „Оскар” 
Марли Матлин е из-
пълнителен проду-
цент на този филм. 
Режисьор е Дъг Ролан. Ролята на главния герой Арти е изи-
грана от глухия актьор Робърт Таранго. Това е първата му 
филмова роля.

Историята на филма е вълнуваща: тийнейджър без дом 
на име Терик (Стивън Прескод) обикаля улиците на Ню 
Йорк, отчаяно търсейки място за престой. Той среща глух 
млад човек на име Арти (Робърт Таранго), който се нуждае 
от помощ, за да се прибере у дома. Това, което започва като 
смущаваща среща между непознати, бързо се превръща в 
истинско силно   приятелство.

Филмът  ще ви заинтригува наистина.
Може да го видите на https://youtu.be/h1CqzntEZZ8

Как беше създаден един жестов  знак за името  на  
Камала Харис, новоизбраният вицепрезидент на САЩ

Разказва Надя Надараджа: „В нашия блог ние сме чернокожи южноазиатски жени и сме като нея. 
Гледаме Камала и  виждаме някой, който ни представлява. Камала  е не само първата жена, постигнала тази роля, 

но и първата чернокожа жена от Южна Азия, станала вицепрезидент“

Страницата подготви Росица Караджова

НОВИНИ ОТ СВЕТА НА КИНОТО

Кратък филм със сляпо-глух  
мъж, номиниран за „Оскар”

TIKTOK: МОДА, ПРОСТОТИЯ ИЛИ САТИРА ЗА НАИВНИЦИ

„Вирусно” видео на TikTok: „Хелън Келър не е съществувала”
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Отговор от бр. 3/2021

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

ВОДОРАВНО И ОТВЕСНО: 1. Счукан и пресят препечен хляб. 2. Безцветна, маслоподоб-
на отровна течност, органично съединение, което се употребява за получаване на бои, 
взривни вещества, лекарства и др. 3. Италианска парична единица. 4. Подвижна част 
от крило на самолет. 5. Съветска състезателка по кънки-бягане, олимпийска шампион-
ка на 500 м. през 1968 г. 6. Южноамериканско растение с вкусни плодове.
    Съставила: Василка Кирова

ЗДРАВЕ

Във времето, когато всички се стремим да бъдем 
здрави  и със силна имунна система, е необходимо 
да поддържаме първо добра хигиена за тялото си. 
Не по-малко важна обаче, се оказва и  грижата за 
храната и водата, която приемаме. Вирусолозите 
препоръчват всякакви идеи за  балансиран прием 
на храни и добавки, които да съдействат за пови-
шаване на имунитета ни. Но,  оказва се, че най-ва-
жният елемент за постигане на успех в борбата ни 
с вирусите е... водата. Голямото количество вода, 
която естествено пречиства организма ни. Всички 
знаем колко е важно значението на водата в живо-
та ни, но като че ли не осъзнаваме съвсем точно как 
водата се грижи за нашето тяло, как го хидратира  и 
какво става с него, ако не приемаме правилното ко-
личество. Ето и основните фундаментални правила 
за хидратация на тялото:

- Хидратирането е важно за качественото, пра-
вилно и пълно усвояване на хранителните веще-
ства от храната, която ежедневно приемаме. Но 
нека до видим какво се случва с нашето тяло, ако  
НЕ сме хидратирани достатъчно. Клетките в тяло-
то ни се окисляват, а всички знаем, че киселинната 
среда е най-благоприятна за болестотворни вируси 
и бактерии; едни от най- необходимите и важни за 
човешкият организъм вещества не се абсорбират 
качествено – витамин В и магнезий; тялото започва 
да произвежда хистамин, който води до създава-
не и увеличаване на непоносимостта на човешкото 
тяло към все повече храни –  т. е. поява на алергии; 
произвеждаме повече холестерол, тъй като клетки-
те ни се стремят да запазят течността вътре в себе 
си; мозъкът може да се свие до 40%, ако не е хи-
дратиран достатъчно, паметта и концентрацията 
значително намаляват; червата ни стават лениви 
и постоянно възпалени; енергията ни значително 
намалява; човек трудно регулира кръвната захар 
и желанието му за сладко се увеличава; кръвното 
налягане трудно се регулира и овладява в  нормал-
ните му граници.

Според едно от направленията в алтернатив-
ната медицина – натуропатията (лечение изцяло 
с природни методи), за да хидратираме  напълно 
организма си, ние не само се нуждаем от достатъ-
чен прием на вода, но и от достатъчно количество 
омега 3 и омега 6 мазнини, както и важните за ор-
ганизма ни електролити – магнезий и калий.

Освен препоръчителните минимум 2 литра вода 
на ден – с балансирано PH (7,5), добре е да се из-
бягват, или намалят до минимум напитките с диуре-
тичен ефект, като чай, съдържащ кофеин, кафе, ал-
кохол, както и прекомерната употребата на захар и 
трапезна сол (преработена). Морска или хималайска 
сол са по-добър вариант за нашата храна. Включете 
ежедневно в хранителната си диета и богати на оме-
га 3 и омега 6 храни. Супена лъжеца накиснати пред-
варително в студена вода за една нощ ленено семе 
или чия са чудесен „доставчик” на тези така ценни 
мазнини за тялото. Пийте ежедневно зеленчукови 
сокове, те са богати на магнезий и калий. Включвай-
те в менюто си  повече сурови или задушени зелен-
чуци. Избягвайте  обработените и готови храни за 
микровълнови печки, или сухи храни. Използвайте 
зърнени храни без глутен, като кафяв ориз, киноа, 
просо и елда.  И не забравяйте, че безупречната хи-
гиена на тялото ни, честото миене на ръцете, добре 
измитата и почистена храна са най-важното условие 
за борбата с вируси, бактерии и заболявания.

Но към това трябва задължително да се добави  
и достатъчно приета като количество вода, която е 
гаранция за здраво, жизнено тяло и силна имунна 
система. 

Бъдете здрави!
Мария Димитрова, 

по публикации в интернет

Кибритът
Този може би вечен продукт 

всъщност не е чак толкова стар 
- в началото на XIX век, през 
1826 година, британският фар-
мацевт Джон Уокър приготвял 
лекарства, смесвайки различни 
химикали с помощта на дървени 
клечки. Веднъж, след приключ-
ване на работата си, забелязал, 
че по тях се е полепило засъхна-
ло вещество. И подобно на всеки 
пестелив британец, се опитал да 
го изчегърта, за да ползва пръчи-
ците отново, но при рязкото отче-
гъртване той взел, че направо се 
запалил и загорял с мощен пла-
мък. Както и „безценната” клеч-
ка. Дотогава хората палели огън 
по различни начини, като напри-
мер с прахан и кремък. Джон Уо-
кър решил да започне да прави 
картонени клечки с нанесен отго-
ре слой от запалимото вещество 
(на фосфорна основа) и да ги 
продава в аптеката си. По-късно 
заменил неудобните картоне-

ни пръчки (които познаваме и 
до днес) с по-здравите дървени 
пръчици с дължина около 7 см. 
Неговият кибрит притежавал и 
познатата лента с грапаво веще-
ство, улесняващо запалването на 
клечките – за да не се налага да 
ги палите от панталоните си, по-
добно на Чарли Чаплин. Въпреки 
съветите на близки и приятели 
Уокър така и не поискал да патен-
това изобретението си, считайки, 
че по този начин продуктът му ще 
бъде по-полезен на човечество-
то. И явно се оказал прав, защото 
скоро след това кибритът става 
популярен и незаменим продукт 
из цялата планета.

Стоян Тошев, сп. „Хайком” 

Всяка домакиня 
е изпитвала ужас-
ната неприятност от 
непочистените при 
изпиране кухнен-
ски кърпи. Когато ги 
види захабени и с 
останали петна, след 
изпиране дори при 
най-високи градуси, 
тя просто ги изхвър-
ля и купува нови.

Е, сега ви предла-
гаме нещо, което ще 
ви изненада. Един 
лесен метод за пре-
махване на натрапчивите петна 
по кърпите в кухнята. Всичко на 
всичко са необходими 3 състав-
ки. И никаква химия! А в резултат 
кухненските кърпи не само светят 
и „скърцат” от чистота, но са и на-
пълно безвредни за здравето. А 
това е особено важно, ако в дома 
има и деца.

1. Поставете мръсните кърпи 

в леген. Поръсете ги 
с 1-2 супени лъжици 
обикновена сода за 
хляб. Добавете ня-
колко капки гел за 
миене на съдове и 
една лъжица сол.

2. Напълнете ле-
гена с топла вода и 
оставете всичко да 
престои 15 минути.

3. След това от-
цедете кърпите и из-
плакнете със студе-
на вода. След което 
просто ги окачете да 

изсъхнат на простора. 
Няма и помен от мръсотията!

Този съвет намери за вас 
от интернет Галина Генчева

Ако и вие имате полезни съ-
вети, които сте изпробвали и 
ползвали за чистотата у дома  
- пишете ни. За да ги прилагаме 
заедно!

Водата – най-важна за 
борбата с вирусите

СЛУЧАЙНИТЕ ВАЖНИ ОТКРИТИЯ

ЧИСТОТА В ДОМА

Как кухненските кърпи 
да  „скърцат” от чистота


