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Пролетта дойде!
С цялата красота, която
може да има.
С цялата свобода, която ни
даде в първите дни на месец
март, без натрапчивата мисъл
за някакъв си Ковид-19 и за
всякаква пандемия!
Прекрасни дни! Като че
ли „откраднати” за малко от
живота на тази година, които
ни донесоха толкова щастие
и радост. Радостта да бъдем
отново заедно, радостта да се
веселим, да си говорим, да се
смеем и всичко друго!
Поне за малко беше, защото проклетият вирус май пак
ще ни затвори за поредните
две-три седмици. Но какво
пък – ще има за какво да си
мислим и да си спомняме.
В този брой, уважаеми
читатели, ви предлагаме да
прочетете точно такива ин-

формации на страници 4 и 5
на вестника.
За дълго чаканите срещи,
за които винаги – и след сто
години, както се казва, ще си
спомняме шеговито с думите:
„А, бе, сещаш ли се, когато се

видяхме по време на пандемията... ”
Е, ще бъдем отново щастливи тогава, разбира се. Ще
бъдем пак заедно и ще се веселим, както само ние можем.
До скоро да бъде!

Поредният успех за СГБ с
участие в проект към МТСП

Съюзът на глухите в България участва с
проект „Подкрепа за активния и независим
начин на живот на хора с трайни слухови
увреждания” към МТСП и бе одобрен по процедура
за отпускане на социални помощи, средства
за целево подпомагане и подкрепа от фонд
„Социална закрила” (ФСЗ) с компонент 3, който
цели осигуряване на възможност за личностно
развитие и независим живот на хората със
слухови увреждания чрез покупка на технически
средства за компенсиране на слуховия дефицит.
За целта ФСЗ отпуска социална помощ за
купуване на технически средства тип таблет, за
което не се отпуска помощ от държавния бюджет.,
като допустимите целеви групи са:
- лица със слухова загуба над 90 d/B и намалена

работоспособност над 71 % на сто;
- работещи на възраст до 65 г. или учащи се от 5
до 12 клас или/във висше учебно заведение.
Продължава на стр. 3

ПОКАНА ЗА ТВОРЧЕСТВО

ФОНДАЦИЯ МОТИФ ОРГАНИЗИРА
ФОТОГРАФСКИ КУРС ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕДЕН СЛУХ

Курсът е напълно безплатен за
младежите, тъй като проектът се
финансира от Фонд „Култура”, а
за нас това е ново начинание и бихме искали да достигнем до максимално много младежи, които
биха имали интерес. Ще се радваме, ако имате желание да споделите тази информация с младежи
на възраст между 12 и 21 години.
Имаме две групи за курса, така че
се надяваме да ги запълним успешно.
Можете да получите повече информация за курса и инициативата
в прикачения файл или в събитието във Facebook:
https://www.facebook.com/
events/2444287472382327
За нас: това е първа инициатива на фондацията ни, но като
агенция, работим с организации

като АЕЖ, UNICEF, UNHCR и WWF,
създавайки видео и фото съдържание за техните инициативи и
кампании. Работим с организации
от НПО сектора у нас и междуна-

родно, най-често по документални
проекти.
Научете всичко
за конкурса на стр. 7

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕДНА ИНИЦИАТИВА
НА МЛАДИТЕ ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ
В БЪЛГАРИЯ

Младежко пространство
„Deaf culture”
От две години Младежката организация към съюза
на глухите в България е член
на Националният младежки
форум и е сред най-активните негови участници.
Неотдавна МОСГБ се
включи и в един амбициозен проект - Младежко
пространство „Deaf culture”,
който дава възможност на
младите хора с увреждания
за активно участие в обществения живот. Една от основните цели на проекта е привличането на други младежи
с всякакви специалности и
умения за съвместно участие и работата. Което пък е
най-добрата и отлична възможност за социалното приобщаване тъкмо в средата на
младите хора.
Ето така, във връзка с изпълнението на този проект,
младежката
организация
към Съюза на глухите в България стартира кампания
„Оставете вашите ръце”, в
която бяха привлечени студенти по изкуствата и преподаватели от Нов български
университет.
Ръководител
на кампанията и на изпълнението на проекта е Росица
Караджова, председател на
МОСГБ.
Четете на
стр. 3 за младежкото
пространство за култура
в сградата на СГБ
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ТИШИНА
Важно за шофьорите

Удължава се срокът на валидност
на шофьорските книжки

Срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС (СУМПС), който е
изтекъл или ще изтече между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. се удължава с 10
месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност. Това съобщи главен инспектор Дамян Владинов от отдел „Пътна полиция”, ГДНП.
Като пример той посочи, че ако на даден документ е разписан срок на валидност до
30.06.2021 г., то неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.
Важно допълнение: всички свидетелства, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и
Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г. и е изтекъл или ще изтече в периода 01. 09.
2020 г. до 30. 06. 2021 г., се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете
дати е по-късната.

Отнемането на книжка – незаконно
Отнемането на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби нарушава основни човешки права - с такова становище излезе Върховният административен съд. Случаите като този на Роберто Методиев, са десетки и именно това е
причината да бъде взето решението. Роберто е сред хилядите шофьори, останали без
книжка заради неплатена глоба от КАТ. В неговия случай – за 20 лева. „Нарушението, за
което беше ми съставен фиш, беше за лампичка, която не осветяваше номера на автомобила”, разказва Роберто. На магистрала „Струма” бил спрян за рутинна проверка и
полицаите му предложили да плати фиша онлайн, за да не се налага да му отнемат правото да продължи по пътя си. „Проблемът беше, че имах възможност за плащане, но
когато стигах до плащане, не приемаше никакви карти, т. е. отхвърляше картата”, спомня си той. Така останал без книжка за 20 дни. Заради подобни казуси, както и заради
решението да се взимат книжки и свалят номера и на граничните пунктове, е заведено
дело пред Конституционния съд. Инициатор е омбудсманът Диана Ковачева. Пленумът
на Върховния административен съд я подкрепя в становището си. Според него подобни
санкции заради неплатени глоби погазват принципа на правовата държава.
Оказва се, че има и много водачи, които са останали без книжки, въпреки че са заплатили санкциите си. „Не се отразява плащането, което означава, че имате два избора
– или да платите отново, или пък да носите със себе си, във всеки един момент, документа за платена глоба, което наистина смятам, че е неприемливо”, категорична е Ковачева.
Конституционният съд ще заседава за разпоредбите на 23 март. И преди това, обаче,
при обжалване на наложена принудителна административна мярка, съдът би отменил
наказанието, смятат юристи. „При едно съдебно производство би следвало да се констатира, дори и инцидентно, противоконституционност на дадения текст. Засягат се
веднъж правото на придвижване на хората, втори път би могло да се засегне тяхното
право на труд, така че - не е много трудно да се предположи какво ще бъде решението”,
твърди юристът Емануил Йорданов.

Ковид-19

Отново въвеждат мерки –
епидемията се разрастна

Започва поетапно затягане на противоепидемичните мерки в тези райони на страната, които отчитат завишаване на случаите на заразени с коронавирус. Нови ограничителни мерки срещу коронавируса влизат в сила от 12 март с в 6 области – София-град,
София-област, Хасково, Варна, Сливен и Шумен.
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Учениците от 5 до 12 клас в София минават на дистанционна форма на обучение за
срок от две седмици. Заведенията и игралните зали могат да работя при капацитет от
50% и вече ще затварят в 22 часа. В София и областта става задължително носенето на
маски за лице на пазари, тържища и базари. Дистанция между посетителите от метър
и половина, а движението трябва да бъде еднопосочно. Непълнолетните могат да посещават големите търговски центрове само с пълнолетен придружител. В заповедта на
РЗИ - София пише още, че работодателите в зависимост от възможностите да въведат
хоумофис за служителите си.
В Бургас учениците от 5-и до 12-и клас преминават на онлайн обучение за срок от
две седмици. Посещението на детска градина за децата в задължителното предучилищно образование ще се осъществява по преценка на родителя, като от РЗИ ще издадат
предписание до директорите отсъствията да са допустими. Задължително е носенето на
защитни маски в закрити и открити обекти с обществено ползване и предназначение.
Забраната не се отнася за улици, площади, градини и паркове. Намалява се работното
време на заведенията до 22 ч. и се въвежда забрана за жива музика и DJ. Музиката следва да е само фонова. Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни в молове,
кафенета, ресторанти и развлекателни заведения без пълнолетен придружител. Не се
допуска организирането и провеждането на тържества от частен характер - сватби, кръщенета, погребения и др. с присъствие на повече от 10 души. В момента в област Бургас е
преустановен и плановият прием в болници, плановите операции и свижданията.
От 0.00 часа на 12 март във Варна се преустановяват посещенията на малолетни
и непълнолетни без придружител (родител, настойник или попечител) в ресторанти,
снекбарове и молове. От 15 март се преустановяват присъствените занятия в училища
и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на област Варна на
учениците от 6-и до 12-и клас. Ограниченията се въвеждат за две седмици. Учениците
от първи до пети клас ще учат присъствено, ще работят и детските градини и яслите.
Университетите запазват практическите занятия, като всеки от тях ще може да изготви
алгоритъм за посещения на учебните занятия. На пазарите се въвежда еднопосочно
движение, без струпване на хора. Собствениците на големите търговски обекти, включително и хранителните магазини, трябва да осигурят задължително пропускателен режим, съобразен с търговската площ на обекта.
Във Враца се преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна
дейност в лечебните заведения за болнична помощ. Въвежда се и задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора - пазари, тържища, изложения, централни улици и площади. Забранява се провеждането на
масови мероприятия в закрити помещения. Забранява се провеждането на занятия в
танцови, езикови и др. школи, както и тренировките във фитнес и спортни зали. Регистрираните заведения и ресторанти продължават да изпълняват въведените до момента
противоепидемични мерки при 30% от капацитета и до 6 човека на маса. Не се допуска
провеждането на масови тържества като кръщенета, сватби, рождени дни, банкети и
други, с повече от 15 души.
Учениците в Плевен от 5-и до 12-и клас преминават в неприсъствена форма на обучение от 15-и март до 27 март. Затварят се моловете, а в целия регион се спират всички
масови прояви, сред които сватби и кръщенета. Забраняват се всякакви публични събирания на хора - изложения, събори, празненства, концерти, театри, кина и др. Ограничава се работното време на ресторантите до 22.00 ч. Семейните събирания ще могат да
бъдат с до 10 души на едно място. Носенето на маски остава задължително във всички
обекти на открито и закрито - там, където има струпване на хора, но не по улиците и
парковете. Нощните заведения остават затворени.
От четвъртък – 11-и март, влизат в сила нови ограничителни мерки в Благоевградска
област. Мерките ще бъдат в сила за 14 дни. Учениците от 5-и до 12-и клас преминават
на дистанционна форма на обучение. Затварят се търговските обекти тип „Мол”. Ограничават се събитията на открито и закрито. Затварят се кина, театри, фитнес зали, школи и
други подобни. Заведенията остават отворени, но ще са с вечерен час до 22:00 часа.
В Шумен от 15 до 26 март спират присъствените занятия на учениците от 5-и до 12-и
клас. Затварят се центровете за подкрепа на личностното развитие в областта. Родителите сами ще решават дали да пускат децата си на детска градина. Заведенията няма
да бъдат затворени, но ще работят до 22 ч. с капацитет до 50%. На маса ще бъдат допускани не повече от 6 души. Пазаруването в търговските вериги ще става само с колички,
като по този начин ще се осигурят по-малък брой клиенти в помещението и спазване
на физическата дистанция от 1.5 метра. Спират репетициите и изявите на танцовите
състави. Затварят фитнес центровете, залите за групови занимания, за йога, пилатес и
аеробика.
Учениците от 5-и до 12-и клас в Ямбол преминават към дистанционно обучение.
Затварят пенсионерските клубове в областта. Работното време на заведенията няма да
бъде променяно, но ще се следи дали се спазват мерките за безопасност. Ще се засилят
проверките и в големите хранителни магазини.

Здравеопазване

ОТ НЗОК апелират гражданите
да проверяват пациентското си досие

От Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) призоваха здравноосигурените
граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета. Целта е да се
подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс.
Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор
на личен лекар на всеки гражданин от 2000 г.
до момента, както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите-специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките - от 2009 г. досега.
Системата разполага с информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти.
Всеки здравноосигурен може сам да контролира дали в медицинското му досие е
отразена реално получената медицинска дейност - чрез електронната услуга на интернет
страницата на НЗОК. Медицинските досиета на непълнолетните могат да бъдат преглеждани от родител/настойник, направил избора на общопрактикуващ лекар на детето.
Данните в досието могат да бъдат проверени чрез Универсален код за достъп, издаден от НЗОК/РЗОК, чрез Персонален идентификационен код, издаден от НАП или с
помощта на електронния си подпис.

Страницата подготви Петра Ганчева по данни от онлайн медиите

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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Поредният успех за СГБ с участие в проект към МТСП
От стр. 1
Специфичните условия за допустимост на кандидатите са:
- за работещите – естеството на професията/длъжността да налага системно обработване на информация.
Максималният размер на средствата, които едно лице
може да получи еднократно за бюджетната година, е до
600 лв. за закупуване на таблет.
Постъпилите заявления до 20-о число на месеца се
разглеждат през следващият месец от УС, по реда на
регистрацията им в деловодството на ФСЗ и след получаване на социален доклад от ДСП по настоящ адрес на
лицето.
ВАЖНО: лицата, получили финансиране по компонент 3, трябва да използват помощта по предназначение, като в срок до 2 г. от получаването й могат да бъдат
извършени проверки от представители на ФСЗ, ДСП по
настоящ адрес и др. компетентен орган. При констатирани случаи на злоупотреба, УС на ФСЗ взима решение
относно възстановяване на цялата отпусната сума от лицето, ведно със законната лихва за периода.
Необходими документи:
заявление по образец ( приложение 3);
копие от експертното решение от ТЕЛК;
аудиограма, издадена преди не повече от 6 месеца

от момента на кандидатстване със заключение от лекар-специалист;
за работещите – копие от документ, удостоверяващ,
че лицето работи на трудов договор; договор за възлагане на управление или контрол; или друг аналогичен документ и длъжностна характеристика;
за студентите: удостоверение от висшето учебно заведение, в което са изписани специалността и курса на
обучение за текущата година;
за учениците от 5 до 12 клас: удостоверение/служебна бележка от учебното заведение за текущата година.

Проформа фактура и оферта за техническото средство, съдържащи технически параметри/описание, банкова сметка на доставчика, по която да бъдат преведени
отпуснатите средства. Когато сумата надвишава размера
на отпуснатата от ФСЗ помощ, се изисква представяне на
доказателство, че лицето е осигурило останалата необходима сума, след което ФСЗ превежда отпусната помощ.
В случай, че лицето е закупило техническо средство,
следва да представи фактура с касов бон или фактура с
вносна бележка в оригинал и банкова сметка, по която
да бъде преведена отпуснатата помощ. Ще се приемат
разходооправдателни документи, издадени след датата
на публикуване на настоящето обявление, а именно:
- удостоверение за настоящ, в случай, че е различен
от постоянния адрес.
Документите се изпращат на адрес: гр. София, ул.
„Триадица” № 2, Фонд „Социална закрила”.
Документите, които са копия, трябва да имат означение „Вярно с оригинала” и подпис на лицето.
Документите могат да се изпращат и заедно, в плик на
посочения адрес, но със списък на подалите заявления
по реда на постъпването им в РО, като в РО на глухите са
изпратени приложение 3 по компонент 3 – заявление и
декларация.
Публикацията подготви Петра Ганчева

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕДНА ИНИЦИАТИВА НА МЛАДИТЕ ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ В БЪЛГАРИЯ

Младежко пространство „Deaf culture”
От стр. 1

А младежкото пространство
за култура е в сградата на Съюза на глухите в България на ул.
„Денкоглу” 12-14, на втория етаж,
където се намира ведомственото
кафене на организацията. То е
над 100 кв. м. и е една чудесна
възможност за изграждането на
кът за обучения на младите хора
с библиотека, с детски занимания, място за срещи и дискусии.
Реализирането на проекта
стартира на 12 март тази година.
А голямото помещение на кафенето беше изпълнено с енергията на младостта. Снимките ще ви
покажат ентусиазма и красотата
на новите приятелства, както и
желанието за сътрудничество
между всички. Тук нямаше глухи
и чуващи, тук всички се разбираха с най-човешкия жест - на
лъчезарната усмивка. Не е било
такова нещо!
Ето какво споделиха някои от
гостуващите участници:
доцент д-р Екатерина Тодорова, преподавател в Нов
български университет и Директор на Центъра за студенти
със специални образователни
потребности: „В качеството ми
на тази роля, получих покана от
Съюза на глухите в България да
се включим в този проект, който е за създаването на младежко пространство, където млади
хора, които имат този сензорен
проблем, да могат да се събират
заедно, да могат да разговарят,
да могат да правят неща заедно.
Надявам и ние да продължим да
се включваме и да работим с тях
и вече в създаденото младежко
пространство. За мен, искам да
кажа, че когато получих тази покана, нямаше и секунда, в която
да се поколебая, че ще участваме. Още повече, че видях името
на Росица Караджова, като автор
на този проект. А аз съм била
неин преподавател. И то по курс
по „говорни техники”, не по какъв да е курс. Искам да кажа, че
тя се справяше изключително
добре с говора и с устната реч в
рамките на този курс. Аз я познавах колко е талантлива , колко е
способна. И като получихме тази
покана, от името на Центъра,
който оглавявам, се обърнах към
нашите студенти. Защото смятам, че ние, освен на академично знание, трябва да ги научим и
на друго. Когато учат и участват
в такива програми, те могат да
упражняват своята професия, да

се развиват като личности и да
се научат да дават. И то да дават
безкористно. И съм изключително щастлива, че днес тук с нас
са 15 души студенти, които учат
в бакалавърски и магистърски
програми по логопедия, по психология, по изящни изкуства. И,
както виждате, всички работят с
огромно желание и удоволствие.
Разбира се, днес е само първата
ни среща. Тепърва започваме да
работим и се надявам, че ще правим много хубави неща.”
Станимир Божилов, преподавател по рисуване, живопис
и стенопис в Нов български университет: „Тук, заедно с някои от
нашите студенти, изучаващи визуални изкуства и живопис, дойдохме за да се запознаят на място с това пространство, където
биха могли да измислят интересни проекти и предложения, които да се реализират и да променят визията на тази нова среда.”
Елеонора Александрова, ръководител на централната студентска администрация в Нов
български университет: „Моето
занимание е да работя пряко със
студентите. Всъщност, отговарям
за всички тези студенти от приемането до дипломирането им.
Сега съм тук, защото имам удоволствието да работа по програмата „Младежко пространство”,
която включва студенти, към които всички имаме особен афинитет
и уважение. Изключително се надявам това да е полезно дело, за
което всички ще дадем част от душите си. Надявам се, когато всичко е готово, да го покажем и като
студентски успех в целия свят.”
Ани Милашова, студентка:
„Уча живопис в Нов български
университет, магистратура, рисувам от малка. Реших да участвам
в този проект, тъй като ми се струваше доста интересен и предизвикателен. И като цяло имам
афинитет към изографията, и с
удоволствие дойдох тук, за да помогна на мои връстници, и които
като мен обичат изкуството.”
Искра Андонова, актриса:
„Тук съм за да упражнявам хобито
си за правене на ремонти. Но, тук
съм не само за това - тук съм за
да помогна, за да създадем едно
прекрасно място за младите хора
с увреден слух. За да им е уютно
най-вече и да го чувстват като
свой дом. За мен е удоволствие и
аз винаги ще бъда тук и с тях.”
Да пожелаем успех на младостта!
Йорданка Димитрова
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ТИШИНА
РО-Стара Загора

Пролетта дойде
с най-красивите и обичани
празници

Първи март, разбира се, ни донесе радостта на мартениците. С бялото и червеното на мартеничките, които си закичихме,
като си пожелахме здраве и радост – за нас, за децата ни, за
родителите.
На 3 март в клуба на районната организация на глухите в
Стара Загора чествахме националния празник – най-патриотичният ден, в който се събрахме повече от 30 души. Отдавна не
сме имали толкова хубав ден в клуба! Бяхме заедно и се чувствахме горди българи! И патриоти!
Празникът на Осми март. Всеки знае, че празникът е ден
на жената и майката, както е известно в България. Празникът е
възникнал като символ на борбата за трудови права на жените в
САЩ. Все повече, обаче, губи реалните основания да бъде празнуван. Осми март е празник, който би трябвало да ни кара да се
чувстваме по-специални. Всяка жена има нужда да бъде обичана, глезена, желана, да ни подаряват цветя, да ходим на фризьор,
да бъдем ухажвани. Ако искате да празнувате – правете го всеки
ден, ако искате да уважавате себе си, майка си и околните – правете го толкова пъти, колкото имате нужда. Само не превръщайте
Осми март в поредното клише, изпразнено от съдържание, защото няма нищо по-страшно от празник без празничност.
РО на глухите в Стара Загора организирахме празненството
в ресторант „Каручката”, едно от малкото оцелели култови заведения в града в периода на пандемията заради Ковид-19. Всъщност, празнувахме два пъти – още по обяд начало на празненството дадоха 12 пенсионерки, които по разбираеми причини
не можеха да се включат в празничната вечер. А другата група
от 26 души, започнаха да празнуват от 19.00 часа. Приветствие
поднесе председателят на РО на глухите в Стара Загора Антония
Хубенова, която пожела да изкарат незабравима празнична вечер. От своя страна цялата група я изненада с красив подарък
– стайно растение „Драцена”, което да отглежда със любов и
мил спомен от всички присъстващи. Илия Баничански изненада всички дами с пролетно цвете – лале, в знак на уважение и
най-вече защото носеше аромата на настъпилата пролет.
По традиция миналогодишната победителка „Жена на годината 2020 г.” – Катя Владимирова избра чрез жребий новата
носителка на титлата за 2021 г. С нея беше удостоена прекрасната Надя Атанасова. На щастливката беше връчена статуетка,
изобразяваща красива жена.
За съжаление, поради извънредните мерки, ресторантът беше
с ограничено работно време и трябваше да приключим празненството в 23.00 часа. Преди финала имаше друга изненада – празнична торта, на която всички се насладихме и която ще ни напомня, че трябва да сме винаги красиви, сладки и желани жени!
Антония Хубенова,
председател на РО на глухите в Стара Загора

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
Прошка
На 14 март празнуваме
Сирни заговезни или Прошка.
Искането и даването на прошка
е един от най-тачените български обичаи. Празникът е свързан с пречистването на душата.
Прошката е свързана най-вече
с извинението „Прости ми за
болката, която ти сторих!” И, за
да е пълна, прошката трябва да
се случи и в двете души – на наранения и на онзи, който е нанесъл раната. Най-невероятният момент в този обичай е, когато
хората застанат един пред друг и всеки трябва да чуе истината
на другия. Нека прошката бъде чута и приета – това е посланието, което винаги съпътства тази многолетна традиция…
Така на 12 март, в петък, работничките от „Тих труд” в Дупница решиха да проведат своеобразно честване на традицията
прошка. Всяка целуна ръка на другата с думите „Прости ми! ”,
а в отговор получаваше традиционното „Простено да ти е!” А
после, в края на работния ден, жените се събраха на скромна
трапеза с почерпка за здраве.
Елена Тричкова
Снимка Петър Тричков

Пролетни празници в РО-Бургас

Онлайн конкурс за мартеници
Първи март
винаги се е посрещал от нашия
народ с голяма
радост и празнувал като носител
на вековна традиция.
Закичвайки се с мартенички, прадедите ни се изразявали волята си за
добруване, здраве и берекет. Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве
и щастие. Първите мартеници, предназначени за окичване на
хората и добитъка са били само усукан червен и бял конец, като
белият цвят символизирал дълъг живот, а червеният – здраве и
сила. В по-късни времена на конците връзвали златна или сребърна паричка, или синьо мънисто.
В РО-Бургас продължаваме и спазваме българската традиция, символ на надеждата. Затова обявихме чрез фейсбук
конкурс за изработка на мартеници, като задължителните условия бяха да са ръчна изработка от самите участници, които да
публикуват една снимка по време на изработката и още една
финална снимка на готовата мартеница. Всяко изделие беше
представено чрез снимки във фейсбук групата на РО-Бургас,
като членовете одобряваха и гласуваха онлайн за изработените
собственоръчно мартеници.
При приключването на конкурса благодарихме на всички,
които отделиха от времето си за изработка на великолепните
мартеници и украси за аба Марта. Всяка творба беше различна
и красива по своему. Всички бяха направени с много желание и
трудно можеше да се отличи коя е най-хубава. Затова на всички
участвали подготвихме малък сувенир за спомен от конкурса.
Нашият конкурс се превърна в своеобразно артистично състезание, при което се проявиха талантът и фантазията при изработката на мартеници от нашите членове.

Приятни емоции навръх 8 март

В РО - Дупница

Цветя за празника на майката
и жената

За много от членовете на районната организация на глухите в Дупница стриктното спазване на противоепидемичните
мерки се оказа голямо изпитание, защото за дълго време се
лишиха от толкова нужното им общуване с братя и сестри по
съдба. Някои, които имат възможност и са наясно с интернет
технологиите, използват онлайн срещи и разговори, но дори и
те чувстват осезаемо колко по-пълноценен е живият непосредствен контакт…
С настъпването на толкова обичания от жените празник –
Осми март – за първи от много време стана възможно разчупването на изолацията и то за едни от най-всеотдайните – работничките от предприятието „Тих труд” в града. Разбира се, не
без инициативността на две от тях – Елена Тричкова, председател на женсъвета и Мария Гълабова, председател на градската
ТО. По повод празника Елена беше приготвила вкусен и пухкав
кекс, с който почерпи всички, а Мария помогна в избора на цветята, които Пламен Кръстев, директор на предприятието, джентълменски подари на всяка една от жените, като им пожела да
са здрави, много щастливи, обичани и обичащи.
Накрая, естествено, си направиха снимки за спомен, като си
пожелаха в бъдеще да имат повече такива поводи за празнуване и събиране заедно, като някога, когато организационната
дейност не беше блокирана от пандемията.
Горица Милчева,
координатор на РО на глухите в Дупница
Снимка Петър Тричков

С нетърпение чакахме да отпуснат противоепидемичните
мерки - желаехме да отворят заведенията, за да се срещнем
най-после на живо и да отбележим подобаващо нашият, женският празник. И когато това се случи в началото на март, ние,
дамите от районната организация на глухите в Бургас, не пропуснахме тази възможност.
Съвсем естествено, не всички взеха участие – кой поради
страх от вируса, кой по други причини. Но най-нетърпеливите
за емоции се събрахме на самия празник да се почерпим и да
играем на боулинг. Всички се чувствахме по-различно, по-празнично и емоционално, по-заредени след месеците на строги
ограничения. Обстановката предразполагаше към уютен и добър комфорт, като създаваше прекрасно настроение. А ние, за
допълване на доброто настроение, разиграхме томбола.
Всички събрали се дами бяха приятно изненадани от председателя на районната организация Ненчо Грънчаров, който подари на всяка жена цвете и пожела да бъдат все така красиви
и усмихнати.
Останахме доволни и с чудесно настроение от преживените
приятни моменти и емоции.
Матилда Чорней,
координатор на РО на глухите в Бургас
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Осмомартенско рали в Бургас

В навечерието на Осми март 24 дами взеха участие в традиционното рали в Бургас, което се провежда за 25 път и носи
името на Елена Апостолова, която през 1997 година с дъщеря
й Гергана са първите българки, участвали в престижното рали
„Монте Карло”. Ралито бе проведено със съдействието на община Бургас и семейството автомобилни състезатели Апостолови. Заради противоепидемичните мерки тази година бяха допуснати по-малко участнички в ралито, но адреналинът изобщо
не се оказа по-малък. „Не сме направили сложно трасе, познато
е за повечето участнички, идеята е всяка да даде най-доброто
от себе си и да изпълни правилно елементите”, обяснява пред
медиите Гергана Апостолова.
Есмерай Ибрям, която участва за първи път, сподели: „Тази
година разбрах, че ралито има слоган „Трябва да бъдеш добър
човек, за да бъдеш добър състезател”. Самата аз съм човек с
увреждане и имам какво да покажа, имам послания и затова
реших да участвам.”
Победителки станаха Жасмина Георгиева до 1200 куб. см.,
Райна Иванова до 1400, до 1600 Дияна Славова и над 1600 Станислава Георгиева. За всички, които не знаят – Райна Иванова
е управител на „Тих труд - ЕООД” в Бургас и сме изключително
горди от постижението й. Поздравяваме я от сърце за победата!
„Благодарна и щастлива съм, че проведохме състезанието,
впечатлена съм, особено от представянето на някои от състезателките, а нивото на управление с всяка година се повишава”,
обобщи за медиите Гергана Апостолова.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни от онлайн медиите
Снимките са стоп кадри
от прякото предаване на БГ Он Еър

РО-Плевен

С гордостта и достойнството
на големия ден
на победата - 3 март

Трудно живеят нашите членове по време на тези продължителни ограничения. От една страна комуникацията е специфична, а като допълним мерките на правителството, става
още по-тегаво. Дори някои се изразиха че се чувстват като в
„затвор” вкъщи.
Затова организираните срещи през март се провеждаха
при строго спазване на изискванията за опазване здравето на
нашите членове. Разделяха се срещите в залата на две места
- в малката зала и навън пред входната врата на две групи. Така
имаше доста приятни мигове. Производственото помещение в
„Тих Труд” също е разделено на две части. Нека обаче да кажем
- производството не спря нито за миг. И в този момент шием
маски за нуждите на плевенски фирми и на обществеността.
На 3 март обаче, всички ние се присъединихме към честването на националния ни празник – един от най-свидните празници на нашия град Плевен, който е обявен за град-герой след
освобождението на България.
Емоционална беше срещата, която организирахме на Трети
март. Възрастни и млади слушаха с интерес разказа за построяването на панорамата „Плевенска епопея 1877 г.” - един от
символите на града.
Когато разбраха, че строителството е започнало на 19 януари 1977 година при минус 19 градуса и при натрупал над половин метър сняг, всички ахнаха. В този ден багери и самосвали
от предприятие „Строителна механизация” започват работа
при тези отрицателни температури и сняг. Работи се на две
смени. На работещите се дава топъл чай и за няколко дни са
изкопани 20 хил. куб. метра земна маса И само след 12 дни, на
2 февруари, се полага първият бетон в основите на строежа. Работата продължава вече не на две, а на три смени - както се казва, работи се денонощно. Строителната площадка е осветена
с прожектори. Монтирани са 4 кулокрана. Включени са много
доброволци. На 4 март, един месец след полагането на първия
бетон, става силното земетресение във Вранча, Румъния, което
засяга и Северна България. Обектът издържа на труса и продължава да се строи. За един месец от изкоп обектът се превръща
в грандиозно съоръжение с височина 20 м. и ширина 40 м. На
29 август 1977 година, в 22 часа се полага първата четка върху
панорамното платно. На 20 октомври са докарани и поставени
осем картини за уводната и за заключителната зала. За девет
месеца сложният инженерно-художествен обект, единствен по
рода си на Балканския полуостров, е завършен. На 10 декември
1977 година панорамата „Плевенска епопея 1877 г. ” е открита
и се превърна в символ на нашия град.
Спомняйки си всичко това на 3 март, ние се почувствахме
горди наследници на героичен народ! Да не забравяме, че каквито и да са мотивите на политиците, на нашата родна земя
проляха кръвта си и останаха завинаги в нея нашите опълченци, редом до войниците от Русия, Румъния и други знайни и
незнайни войни.
Чест беше и за нас да склоним глава пред техния подвиг!
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен
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РО-Хасково

Отново заедно на Осми март
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и тази година, въпреки ограниченията, решихме да се съберем
отново на същото място по повод нашия, женския празник…
Петнадесетина активни женички, зажаднели за общуване,
дойдоха, за да си пожелаят „за празника здраве и да свърши
тази пандемия, че да заживеем нормално” – така приветства
присъстващите председателката на РО Ценка Калчева. Колко
радост се четеше в очите им – всяка имаше какво да разкаже,
да пита, да предложи други мероприятия в бъдеще…
Сбирката мина с малка почерпка – парченце пица, а отговорничката за работата с жените Стойка Сапунджиева изненада всички с подарък – чашка с усмивка и с пожеланието усмивките да не слизат от лицата им.
Прекарахме си уютно, весело и сговорно, както някога, когато я нямаше пандемията…
И, по повод този наш женски празник, пожелаваме на всички момичета, жени и майки от системата на Съюза на глухите в
България здраве, много любов и бъдещи слънчеви дни!
Мариана Станчева,
координатор на РО на глухите в Горна Оряховица

В Ямбол и Сливен

„Честит празник,
мили жени и момичета!”
ЯМБОЛ

особено държим на приятелството и се подкрепяме винаги.
На този 8 март бяхме в ресторант „Охрид”. Мъжете се бяха
подготвили подобаващо, за да се почувстват жените най-щастливи и добри. Цветя имаше, целувки имаше, танци имаше и...
всичко, което направи празника незабравим.
Дано по-скоро се отървем от пандемията, за да имаме отново и отново такива дни!
Галина Генчева

В ТО - Ракитово

Баба Марта ни поздрави
Месец март! Месец първи на пролетта! Най-очакваният,
най-хубавият, най-красивият, затова, защото никой друг народ
няма свой Първи март, своя баба Марта с червено-бели мартеници. В този месец цял свят поднася пролетно цвете на жената. И с това цвете до нея достигат нашата признателност, почит,
уважение и обич.
Жена - каква притегателна сила има в тази малка думичка!
Тя е майка и приятелка. С красота и притегателна сила тя дарява
любов, мъдрост и закриля живота, който създава.
Ние, членовете на районната организация на глухите в Хасково, почитаме традициите.
Така беше и на 6 март, когато след дългото чакане да отмине
пандемията от Ковид-19 и да отпуснат мерките в страната, се
събрахме в нашия клуб.
Ръководството на РО както всяка година спази традицията и
реши да отбележи Първи март и Осми март в един ден.
Красив празник беше! Празник на жената! Празник на любовта и добротата! Синоним на женската красота, женственост
и любов към живота!
След като поздрави всички присъстващи в залата, поздрав
към жените отправи председателят на РО г-н Иванов, като им
пожела да са живи и здрави, да са млади и красиви, да имат
много радост и късмет в живота. И подари на всяка от тях карамфил в знак на уважение.
Празненството продължи с почерпка от вкусотиите, приготвени от сръчните ръце на жените. Безпристрастно жури от
мъже, оцени и присъди първата награда за красиво изработените сладки от Мария Лачева; вкусната салата на Татяна Георгиева получи втора награда; а третата награда взе шоколадовият
десерт на Дияна Алучева.
Имаше и забавна томбола, организирана от Севда Векилова.
Присъстващите прекараха часове, преминали в приятни
емоции и сладка раздумка след дългата раздяла.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково
За жените
Защо за всичко ни е нужен ден,
за всяко чувство - ден наречен;
и любовта ни, пламък висш, свещен раздаваме със мяра в час уречен.
Честитки днес валят - досущ порой,
по случай Осми март, най-женски празник,
мъжете вкупом, след застой,
с цветя ни изкушават разни.
Ежедневно чудо ли е тя - жената?
И днес ли само името й ви ухае?
Заради топлата й нежност и обятия,
признателност ежеминутна й желая!

В РО - Горна Оряховица

Нашият празник

Измина една година, откакто за последен път нашите членове се срещаха и общуваха в клубовете за социални контакти
и заради противоепидемичните мерки си останаха в къщи, изолирани от света.
Все пак, клубът в РО на глухите в Горна Оряховица не беше
изцяло затворен – членовете го посещаваха при нужда и им
беше оказвана индивидуална помощ при стриктно спазване на
мерките.
Последната обща сбирка, преди да бъдат обявени ограничителните мерки, беше миналата година, именно на Осми март

СЛИВЕН

С тези думи бяха посрещнати всички жени и младите момичета на празненствата по случай 8 март, международният ден
на майката и жената. Поради ограничителните мерки, в клуба
на глухите в Ямбол празнуваха само 19 жени. В празнично украсената зала на всички жени подариха карамфили. Специално за
тържеството имаше 2 красиви и много вкусни торти. Заместник
председателката на РО Радка Радева поздрави жените с празника, като им пожела здраве, успех и много усмивки. Поздравление към милите жени и момичета отправи и координатора на
РО Живка Димова. Празненството продължи с много веселие,
танци и снимки за спомен.
А на самия 8 март в ресторант „Златната рибка” 12 жени и
млади момичета, заедно със съпрузите и приятелите си, общо
20 съюзни членове от ТО на глухите в Сливен, се събраха, за да
отпразнуват заедно този обичан и прекрасен празник. И присъстващите, и гостите от другите градове бяха поздравени от
председателката на ТО на глухите в Сливен Ангелина Асенова.
По време на празненството за всички жени и момичета имаше
организирана томбола. До късно вечерта, с много танци и смях
празнуваха всички, щастливи, че отново са заедно след толкова
много дни на ограничителни мерки и забрани за срещи.
Бъдете здрави, много обичани и уважавани, прекрасни
жени и момичета!
Живка Димова, координатор на РО на глухите в Ямбол

ТО - Перник

Весела и засмяна тя дойде при нас, глухите от териториалната организация в Ракитово, с много красиви мартеници, с
кокичета и здравец.
Събрахме се десетина жени, поздравихме се и споделихме
своите проблеми, които никак не са малко. Но празникът си е
празник и не го помрачихме.
На осми март също се събрахме в ЦРСИХУ, на който сме потребители. И тази година не забравихме да отбележим, макар
и скромно, този женски празник.
Искаме да изкажем нашата благодарност на ръководството
на центъра за хора с увреждания, където всички празници ги
отбелязваме с много топлота и обич, които ни дават от ръководството.
Благодарим ви, скъпи приятели!
Честит празник!
Величка Стоева, ТО на глухите в Ракитово

В ТО-Търговище

Веднъж в годината – по женски

Отново бяхме заедно и
щастливи

На 8 март в ТО Перник имахме прекрасен ден.
Срещнахме се всички и празнувахме деня на жената и майката, както преди пандемията.
Отдавна не е имало толкова прекрасно преживяване - да
бъдем заедно и да се веселим заедно. Нужно ни беше това. Защото приятелството отново ни направи силни. А ние в Перник

На Осми март дванадесет жени от териториалната организация на глухите в Търговище се събраха заедно, за да отпразнуват международния ден на жената и майката, но този път не
в клуба на РО, а в приятната обстановка на кафе-бар „Dream
Point”.
Христо Христов, председател на ТО, подари на всички
присъстващи дами по един карамфил с пожелания за крепко здраве, да са обичани и уважавани майки, съпруги, баби и
приятелки.
Диана Савова, секретар на ТО-Търговище
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Скандал в Норвегия

Интелигенцията раздвоена в избора на нов ръководител на театралната формация на глухи актьори „Teater Manu”

Тази новина е свързана с противоречие, което се случва в момента в общността на глухите в
Европа.
Някой от вас може би познава
театралната трупа на име „Teater
Manu” от Норвегия. Театърът е
професионална и много уважавана театрална формация по целия свят. Основана е преди 20 години (2001) и е режисирана през
всичките тези години от глухата
Мира Зуктрман от Норвегия. Това
е един от най-добрите театри на
езика на жестовете в света.
Неотдавна, обаче, Мира Зуктрман обяви желанието си да се
пенсионира през тази година.
И така управителният съвет на
театъра започна търсене на нов
директор. Съветът се състои от 7
членове - 4 глухи и 3 чуващи, които да решат кой ще бъде новият
директор. Кандидатите бяха 18
- 12 глухи и 6 чуващи. Управителният съвет се спря на чуващата
Джан Лангаас, която да бъде новият директор.
Много глухи хора бяха възмутени от това решение. „Teater
Manu” е професионален театър

и всяка година получава немалка субсидия от правителството.
Тази година те получиха 18 535
000 NOK, което е приблизително
3,5 милиона лева. Дали това не е
причината за раздора?
В този спор се включиха и
други уважавани театри на глухите хора
в Европа. Един от тях е
„Рикстъртен Креа”, друга уважавана театрална група от Швеция. Художественият директор
Минди Драпса се обяви категорично против избора на чуващата Джани Лангас и сподели
мнението си по време на видеоизявление по този въпрос:
„Ние отдавна работим съвместно. Връзката между Креа и Ману
започна преди около 15 години.
С течение на годините се сближихме, докато работихме заедно чрез работилници, театър,
събития и т. н. Ние сме близки
като „сестри” в продължение на
много години. Ману е един от
малкото в света, който създава
професионален театър за глухи,
в който се заплаща трудът на артистите - всички актьори и екипът получават заплащане на пълен работен ден. Парите идват
от правителството и така е от 20
години. Кой направи това - глух
човек, разбира се! А сега чуващ
човек да поеме това управление? Е, напълно разбирам защо
общността е разстроена. Видяхме и интервюто на чуващата
Джани Лангас, в което тя споделя своята визия. В това интервю
тя споменава как глухите хора
са изумителни с визуалното си
изкуство. Което според нея означава, че може да се разрабо-

ти нов дизайн, който да доведе
до ново изкуство и други неща.
Смутен съм, защото почти вече
бяхме преминали през това отдавна. Чуващите хора казват:
„О, уау, глухо изкуство, вижте
телата, които се движат!” Но
сега ние (глухите хора) преминахме към новия етап на визуалния език, езиковите изкуства и
гмуркането по-дълбоко. Ние не
се ограничаваме само до „движещи се тела и визуални светлини” на една сцена. Това иска
Джани. А ние искаме да продължим с това, което сме планирали. Разочарован съм от едно, че
през последните години винаги
съм гледал на Мира Зуктрман с
уважение. Тя е глух лидер, съветник, учител за изкуство, за
предизвикателства и за други
неща. Научих се от нея. Това
означава, че ролята се е променила и за мен. Това означава,
че трябва да помогна културата
на глухите да се преподава от
изявени глухи личности. Е, не е

АНДРЕЙ ДРАГУНОВ

ново за нас, но отново трябва да
го правим. Сега виждаме какво
се случи. Чуващ човек поема
тази роля. Означава ли това, че
глухото лидерство е невъзможно? Не. Моля, не се отказвайте.
Важното е да имате глухо ръководство. „Глухото лидерство означава силна общност на глухите. Трябва да продължим да се
борим. Не се предавайте.”
Шведската асоциация на
глухите и Международният визуален театър от Франция също
се обявиха срещу тази ситуация.
Норвежката асоциация на глухите публикува изявление за
разочарованието си от избора на
жена, която чува. В изявлението
си те казаха, че визията на Джан
Лангаас е разрушителна за норвежкото културно наследство на
глухите.
От академична гледна точка
пък, двама глухи професори Хилде Хауаланд от Осло, Метрополитън университет в Норвегия
и Джоузеф Мъри от Универси-

тета Галудет в САЩ, написаха
статия за това как е важно да се
дадат възможности за глухи хора
поради силата и структурата на
човешките възможности да управляват начините за обучение и
възприемане на знанията.
„Teatre Manu” публикува видеоклип, отговарящ на тази ситуация и Мира беше говорител.
В изявлението си тя изтъкна, че
Управителният съвет е наясно
с този спор, но насърчи хората
да се съсредоточат върху 20-годишнината на театралната формация. Тя също така спомена, че
много находчиви глухи хора ще
работят в тясно сътрудничество
с новия директор на театралния
колектив. Един анонимен човек
от Швеция ни каза, че става въпрос за перспектива, защото е
ясно, че съветът е избрал Джани
въз основа на умения, но общността на глухите казва, че първо
трябва да бъде глух. И така, кое
е първо? Да си глух или уменията ти? И как можем да изградим
опит и умения, ако никога не ни
се дават възможности като глухи
хора?”
DJ Kurs, артистичният директор на Deaf West Theatre (САЩ),
сподели мислите си за тази ситуация (той самият е глух режисьор): „За мен през 2021 г. няма
причина да има чуващ артистичен директор за глух театър и театрална компания.”
Какво мислите за този процес? Трябва ли един глух лидер
да предприеме действия или да
има други идеи за решаване на
тази ситуация? Скоро ще споделим новини, ако има актуализации.

ОТ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ИСТОРИЯТА

Танцуващият с пръсти Страст към науката
Андрей Драгунов е
млад глух момък от Русия с
хиляди последователи в социалните мрежи заради видеоклиповете му с хипнотично „полагане на пръсти”,
нещо като танц с пръсти.
Обучението да пресъздаваш танц с пръсти е вид
изкуство, при което пръстите често проследяват почти
невъзможни геометрични
фигури. Той стана особено известен от място на
Samsung през 2011 г., озаглавено Unleash Your Fingers
, което в момента има над
десет милиона гледания.
Андрей Драгунов е от
Санкт Петербург (Русия) и е
на 25 години (роден е през
1991 г.). Той е роден в семейство на глухи и започва да увлича от градските
танци от 15-годишна възраст. Когато вижда танц в
стил робот, принадлежащ
към пукането, той запомня и упорито практикува
движенията. Докато не
направи представление в
училището си с такъв успех, който да го мотивира
да продължи да танцува.
В този момент от живота
му става ясно, че вече не
може да спре да танцува.
Видео от 2013 г., в което Андрей е на вечеря и

Гийом Амонтос е роден
в Париж през 1663 г. Син е
на адвокат, а глухотата му е
причинена от тежко заболяване. По време на детството си той се радва да
се занимава и да изгражда
научен апарат, вместо играчки като другите деца. А
по време на младостта си
се запалил по инструментите, използвани при физически експерименти.

импровизира танц за останалите гости, стана вирусно и достигна над 700 000
гледания.
Андрей започва да учи в
Юридическия университет,
но на втората година напуска заради участието си в
група 158 Crew, с която стига
до финалите на Световното
първенство по хип-хоп през
2015 г. Тогава в състезание
с 3 700 танцьори от 50 държави, завършва на четвърто място в класирането.
За да се интегрира в
групата, Андрей се концентрира върху вибрациите,
които усеща в тялото през
краката си, работи интензивно върху ритъма и следи отблизо движенията на
партньорите си. В замяна
съучениците му започват
да учат жестов език, за да

общуват с него.
2015 е годината, в която той решава да участва в
телевизионния танцов конкурс Dance on TNT, конкурс
за танцови таланти в Русия.
Първоначално той се колебаел да кандидатства, но накрая се включва, защото „...
Исках да покажа, че глухотата не е бариера. Има затруднения, както при всяко друго състезание, но те трябва
да бъдат преодолени.”
След състезанието той
получава голям брой покани да преподава и вратите
са отворени за нови проекти, включително фотоизложба, ново шоу с неговия
158 Crew и стартиране на
колекция дрехи.
Със сигурност страстта
и талантът му ще го отведат далеч!

Интуитивен
и велик изобретател
На 24-годишна възраст
изобретява влагомер, устройство за измерване на
степента на влажност във
въздуха и го представя
във Френската академия
на науките. Мечтата му е
да принадлежи към тази
академия и той я постига
на 36-годишна възраст, когато формулира три важни
закона на триенето, които
сега се изучават във всяко
ръководство по физика: 1.
Силата на триене е право
пропорционална на приложеното натоварване. 2.
Силата на триене е независима от видимата зона
на контакт. 3. Кинетичното
триене е независимо от
скоростта на плъзгане.
Последното му голямо

изобретение е направено непосредствено преди
смъртта му, през 1705 г.,
създавайки въздушен термометър - барометър - инструмент, използван за измерване на въздушното налягане, което е от основно
значение за навигацията,
авиацията или алпинизма.
Голямата новост на неговия
барометър е, че той не е съдържал живак или алкохол,
както всички барометри,
известни дотогава.
Амонтонс е първият човек, който разглежда температурата на абсолютната
нула, дълго изучавана от
науката през следващите
векове. Той е признат и за
първия човек, който работи по оптичен телеграф,
въпреки, че накрая не получава финансова подкрепа за изграждането му. В

Страницата подготви Росица Караджова по материали от интернет

съзнанието си той има идеята, че апаратът може да
се използва от глухи хора,
тъй като традиционният телеграф не е бил достъпен
за тях. Оптичният телеграф
работи като система, използваща линия от станции, обикновено кули, с
цел предаване на текстова
информация посредством
визуални сигнали. Има
два основни типа такива
системи; семафорният телеграф, който използва
въртящи се индикаторни
рамене и предава информация според посоката,
към която сочат индикаторите, и телеграфът на
„затвора”, който използва
панели, които могат да се
въртят, за да блокират или
предават светлината от небето отзад, за да предават
информация. (Уикипедия).

КОНКУРС/ПРИРОДА

18 март 2021

ТИШИНА

7

ПОКАНА ЗА ТВОРЧЕСТВО

ФОНДАЦИЯ МОТИФ ОРГАНИЗИРА ФОТОГРАФСКИ КУРС ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕДЕН СЛУХ
От стр. 1

До всички деца и
млади хора – покана
за участие
Казвам се Фани Бъчварова и съм един
от основателите на Фондация Мотиф, с
която организираме фотографски курс за
младежи с увреден слух.
Курсът е напълно безплатен за младежите, тъй като проектът се финансира от
Фонд „Култура”, а за нас това е ново начинание и бихме искали да достигнем до
максимално много младежи, които биха
имали интерес. Ще се радваме, ако имате
желание да споделите тази информация с
младежи на възраст между 12 и 21 години. Имаме две групи за курса, така че се
надяваме да ги запълним успешно.
Можете да получите повече информация за курса и инициативата в
прикачения файл или в събитието във

Facebook:
https://www.facebook.com/
events/2444287472382327
За нас: това е първа инициатива на
фондацията ни, но като агенция, работим
с организации като АЕЖ, UNICEF, UNHCR и
WWF, създавайки видео и фото съдържание за техните инициативи и кампании.
Работим с организации от НПО сектора у
нас и международно, най-често по документални проекти.
Фани Бъчварова
Подробности за курса:
Курсът е безплатен и адаптиран с жестов превод, необходимо е предварително
записване за избрания курс. Курсът цели
да предаде визуални знания и умения на
младежите така, че те да могат успешно
да използват фотографията като изразно
средство за комуникация. Фотографията
ще бъде използвана като инструмент за
развиване на творческите и артистични
умения на участниците, като нов начин за
разказване на истории и себеизразяване.
В рамките на курса младежите ще нау-

чат какви са различните стилове във фотографията, как да направят снимка с добра
композиция, от какво значение е светлината, как да направят кадри с различна
перспектива и как да предадат послание
чрез фотографията.
Курсът е подходящ за младежи от 12
до 21 години. Групите се състоят от максимум 15 участника. Участниците ще получат индивидуална задача (може и по
групи), която да изпълняват по време на
целия курс. След всеки час ще имат работа върху тази индивидуална задача, насоки и практика. В края на курса ще бъдат
представени всичките проекти и ще бъдат
дискутирани. Финалът е отреден за фотоизложба.
Предварителни знания и умения не са
необходими. Необходимо е да разполагате с телефон или таблет с камера, или
фотоапарат.

Практиките ще бъдат уточнени допълнително с участниците.

Как ще се провежда?
Класовете ще бъдат изцяло онлайн,
подходящи за младежи от цялата страна.

За информация и въпроси:
Фани Бъчварова 0888 752765
(Viber, WhatsApp); fani@mopf.media

Кога?
Вечерен курс*: от 29.03 до 12.05, всеки
понеделник и сряда от 18:00 до 19:30 ч.
За
записване:
https://forms.gle/
TNS4s9ciNENg3Ar49
Краен срок за записване: 25.03
Сутрешен курс*: от 12.04 до 26.05, всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 11:30 ч.
За записване:
https://forms.gle/PrptA6nw5ufixVWw6
Краен срок за записване: 08.04
*Групите се състоят от максимум 15
участника и формата за записване ще бъде
затворена при запълване на капацитета.
Лектори: Добрин Минков - пейзажен
фотограф; Николай Стойков - документален фотограф; Фани Бъчварова - документален журналист и куратор.

КРАСИВИ КЪТЧЕТА

Зимни преживелици из планините
В началото на новата година имаше нещастни случаи
в родните планини поради
безразсъдството на някои туристи. В това отношение примерът на Георги Панталеев,
опитен планинар и колоездач,
потеглил на поредното си пътешествие из планините, е
доста показателен – използвал е за първи път радиостанция, като предварително с
приятеля си са тренирали как
да комуникират.
Жоро обича да посещава непознати красиви кътчета, дори и
скромни по размери и мащаби,
защото, както казва самият той,
„светът е твърде голям, а животът
– твърде кратък и си заслужава
да видиш колкото може повече
от красотата на заобикалящия ни
свят.”
Така решава да отиде до долината на река Руски дол, ляв
приток на река Бебреш, която е
дълга не повече от три километра, но е богата с интересни гледки и обекти – водопади, пещери,
римски пътища, а на билото има
и останки от крепост – много
неща на малка територия, благоприятни за така нареченият
„лежерен” туризъм. Единият от
водопадите, висок около 8 метра, не е толкова впечатляващ,
колкото другият, спускащ се над
отвор на пещера. За съжаление,
водата била намаляла, за да го
снима в пълната му прелест, но
Жоро е решил да дойде при него
през мартенското пълноводие.
Достигнал до Меча поляна, се
е наслаждавал в пълна мяра на
страхотната гледка към долината. А после продължил към пещерата, чийто поток бил толкова
бистър и живителен...
Нагоре, по склона към връх
Градешница, Жоро попаднал на
стар римски път. Най-стръмните
му места имали стабилни подпорни стени. Стигнал до горе,

Жоро решава да не се връща по
същия път и по радиостанцията
уведомява спътника си, който
останал в долината, че ще се
видят направо в близкото село
Липница.
„За първи път в живота ми
ползвах радиостанция и то успешно, въпреки че съм с увреден слух – разказва Жоро. – Направих инструктаж как да боравим успешно с радиостанциите.
Не е трудно – аз задавах въпросите по радиостанцията, като
чаках в отговор „да” или „не”.
Ако беше „да”, казваше ми по
станцията само един път „да”,
а ако отговорът е „не”, казваше
ми два пъти „не”, защото двете
думички са много сходни и не
ги различавам, освен по артикулацията на устните. Радиостанциите влязоха в действие, защото нямаше мобилен обхват.
Вършат чудесна работа за планинските места без мобилно
покритие!”
По пътя към селото Жоро снима най-запазената стена от останките на Липнишката крепост
– „Паница кале”, която е висока
около 4 м. С такава височина на
запазена автентична стена не
могат да се похвалят близките
крепости Боженишки урвич и
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Боровец. Смята, че ако се разработи пътека (не екопътека) от
Меча поляна до калето, ще е прекрасна дестинация за туризъм и
може спокойно да се съчетае
в рамките на 1 ден заедно с известния Боженишки урвич.
Малко преди да влезе в селото, попада на оброк - „Св. св.
Петър и Павел”. А самото село
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Росица КАРАДЖОВА
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е родното място на прапрадядо му Панталей, който е живял
в Липница, преди да се засели
в края на 19 век в село Горник.
Жоро се натъква на великолепно запазена средновековна
черква от 1864 г., носеща името
на „Св. Димитър”. За съжаление,
поради напредналото време,
била заключена, а вътре имало

ценни стенописи, за които се
носели легенди… Заради тях нашият пътешественик се зарича,
че напролет непременно ще се
върне отново тук, защото има
още много неща, които трябва
да разгледа и снима.
Публикацията е по разказа
на Георги Панталеев от
фейсбук

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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СЛУЧАЙНИТЕ ВАЖНИ ОТКРИТИЯ

Вратовръзките

Появата на първата вратовръзка не може да бъде точно датирана и изобретяването й – приписано на някой конкретен човек. Има
няколко версии за създаването на
вратовръзката - може би първообразът е т. нар. римска яка, която
е представлявала парче плат, увито около раменете и врата, за да
предпазва от студа и вятъра, но и
служеща още като кърпа. Другата
хипотеза била, че произлизала от
навика на хърватските войници
по времето на Тридесетгодишната
война, да носят увити около врата си парчета плат, за да се отличават лесно на бойното поле и да
не сбъркат другарите си с врага.
След тази война френските войници харесали идеята и въвели вратовръзките във Франция, където
те се носели, разбира се, само от
представителите на висшата класа. За доста време вратовръзката
се считала за мъжки аксесоар, но
през 20-е години на миналия век и
много жени, особено актриси, започнали да носят вратовръзки.
Днешната си форма вратовръзките придобиват през 1924 година,
когато Джеси Лангдорф, американски производител на вратовръзки,
патентова метод, по който се произвеждат повечето днешни аксесоари от този вид.

главници, за да защитават главите
си, за които вярвали, че са най-важната част от тялото.
Древните китайци също използвали твърдите възглавници (макар
и да знаели как да правят и меки),
защото вярвали, че меката възглавница изсмуква енергията на тялото,
а и не е ефективна при отблъскването на демоните. А африканците
вярвали, че използването на възглавници по време на сън помага за
свързването на спящия с неговите
прадеди, както и че позволява на
духовете да посещават съня им.
Докато японците, както знаем, са
използвали миниатюрни и твърди
възглавнички, които се слагат само
под врата. Защо ли? Защото жените
имали сложни и красиви прически
и не искали да ги развалят по време
на сън. В Европа векове наред възглавниците се смятали за символ на
слабост и затова мъжете ги използвали рядко. Всъщност, в известни
периоди от историята те дори били
забранени за употреба, освен от
бременни жени. Тази забрана била
издадена не от кой и да е, а от големия реформатор – Хенри VIII.
Възглавниците
придобиват
днешния си облик и мекота едва
по време на индустриалната революция (XIX век), когато започват да
се произвеждат масово от текстилната промишленост.

Високите токчета

Възглавниците

Според историците възглавницата се е появила преди много
хилядолетия със странна цел – за
да не могат разни насекоми и буболечки да влизат в носовете, ушите и устата на хората, когато спят!
Първата възглавница е използвана
в земите на днешен Ирак още преди около… 9000 години. В онези
времена била издялана от камък
и явно - доста коравичка. Древните египтяни също използвали въз-

Първите обувки с висок ток не
били създадени за жените. Те са носени от персийските войници през
XVI век и изобщо не са били предназначени за ходене и перчене, за
каквото се използват днес. Всъщност тези обувки били създадени
за войниците от кавалерията, които
повишавали стабилността им по
време на яздене така, че да могат да стрелят с лъковете си много
по-точно по време на битка.
Високите токчета достигат и до
Европа век по-късно. Но те се харесали отново на хората от висшата
класа, които обичали да са различни и елегантни. И тъй като обувка с
висок ток определено не е много
удобна за ходене, те умишлено слагали високите токчета, за да подчертаят, че не работят и са част от
богатите и независими прослойки.

СУДОКУ

Жените започнали да носят токчета по-късно в опит да заприличат
повече на мъжете. Но, разбира се –
мъжете носели по-дебели токове,
а жените – по-тънки и елегантни.
През последните години носенето
на токове от мъжете почти е изчезнало заради факта, че те вече не
са символ на някакъв висок статус,
докато при жените носенето на токове е придобило съвсем други,
модни измерения.
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ЗДРАВЕ

Бабини рецепти за
болки в колената

Ризите с
къс ръкав

Или още наречени T-shirts. Тишъртите са изработени за пръв път
и по-специално за моряците по
време на Испано-американската
война. Те трябвало да се носят като
долна дреха под стандартната войнишка униформа. Екипажите на
морски съдове ги носели, защото
били много удобни в тяхната работа и не затруднявали движението.
Освен това доста по-малко дразнели кожата и не предизвиквали
сърбеж в сравнение с вълнените
дрехи.
Дизайнът на памучната фланелка е масово харесан от служещите в американската армия,
особено от новобранците. Тъй като
тишъртите били евтини и лесни за
пране, дори майките започнали да
ги купуват за децата си, за да не се
притесняват, когато играят навън и
се цапат.
С годините предназначението
на фланелките се променя и те от
долна дреха или дреха за работа и
игра се превръщат в горна и дори
модна дреха. През 50-е години
на миналия век Tropix Togs започнали да използват фланелките в
различни реклами и позволили на
„Дисни” да използват рисунки на
любимите на децата Мики Маус
и др. персонажи върху техните
продукти. През следващото десетилетие настъпва истински бум на
тишъртите и се появяват всякакви
модели, включително тези с изрязан плат на врата във формата V (V-necks), А-Shirts, камизоли и
Polo-Shirts. Всички тези олекотени
дрехи са варианти на популярните
тишъртки.

Коляното има една от най-сложните стави в опорно-двигателния апарат на човека, която едновременно
с това е подложена на огромно натоварване и значителен риск.
Лечението на ставите е една
от най-важните процедури за прочистването на тялото. Народната медицина предлага някои ефективни
методи и рецепти, предназначени за
лечение на ставите на коленете. Ето
няколко рецепти, които събрахме от
народната медицина – изпитаните
лекове на нашите баби.
– Ако ви болят коленете, вземете лист хрян. Натопете го във вряща
вода за една-две минути, и после го
прикрепете за 2-3 часа към болното
коляно. Листата от хрян много добре
издърпват солите и болката отшумява. Курсът на лечение е 7 дни.
– Ако ви болят коленете, пригответе смес от 50 грама камфор,
100 грама спирт, 50 грама горчица и
100 грама суров яйчен белтък. Нужно е първо да се разреди камфорът
в спирта и след това да се добави
горчицата. Белтъкът се разбива отделно и се добавя последен, като се
разбърква. С тази смес намазвайте
коленете преди лягане.
– Следващата народна рецепта е
следната: 130 цветчета от глухарче,
които е необходимо да се събират

през пролетта. Поставете в буркан
и ги залейте с одеколон, затворете
плътно и го оставете 40 дни на тъмно
място. С течността намазвайте възпалените места. Това народно средство
е изпитано и наистина помага.
– Доста добре помагат компресите със сланина. През нощта привързвайте с парче прясна свинска
сланина болното място. На сутринта
махайте превръзката, а следващата
вечер поставяйте ново парче. Сланината през порите на кожата изсмуква
солите. Болката минава след 5 лечебни процедури.
– Ако имате силна болка в коленете, трябва да смесите 2 пресни
кокоши яйца с 2 супени лъжици 9
% оцет, разбъркайте ги добре. Натопете кърпа в тази смес и поставете
компреса върху проблемните места.
Отгоре увийте с червен вълнен плат.
Правете процедурата в продължение на 10-12 дни подред и ще можете спокойно да клякате.
Дали ще помогнат тези народни
съвети? Сигурно – щом са останали в
годините досега. Опитайте поне една
от тях – която ви се стори най-добра
за вас. Няма да сгрешите – коляното
ще ви мине с облекчение.
Галина Генчева,
по материали от интернет

КРЪСТОСЛОВИЦА

Стоян Тошев, сп. „Хайком”

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. 4/2021

ВОДОРАВНО: 1.Боен възглас. 3.Тъмен цвят на кожата. 7.Марка български телефони. 9.Музикална нота. 11.Разкрасяващо средство за нокти. 13.Мръсотия по кожата.
14.Процедура при пълноценен отдих. 15.Химичен елемент,благороден метал. 16.Дамски аксесоар. 18.Млад благородник,през средновековието,който прислужва на знатни
особи. 19.Музикална нота. 20.Овъгляване получено при резултат на горене,полепнали сажди. 22.Място където се разменят стоки. 23.Граматическо понятие. 24.Вид руски
самолети. 25.Безшумен,безмълвен. 26.Отрицание. 28.Френски писател -,,Арканзаски
трапери’’. 31.Английски рок певец. 32.Инициали на съюзен член. 33.Вид камиони.
34.Пристанище в Германия. 35.Град в Русия. 37.Състояние на зависимост,робство.
38.Съгласие. 39.Руски военачалник. 41.Аксесоар на облекло. 43.Горски животни.
44.Американска валута мн.число.
ОТВЕСНО: 1.Войници от полската лека кавалерия. 2.Бог на слънцето. 4.Името на известен американски гангстер. 5.Място за паркиране на кола. 6.Прозвище на Скобелев.
8.Името на френска киноактриса. 10.Китайска императорска династия. 12.Австралийски актьор -,,Ривърдейл’’. 13.Място за изхвърляне на боклук. 14.Паническо чувство.
16.Красота. 17.Костна структура на главата. 18.Вид ястие. 19.Герой от филма,,Момчето
си отива’’. 20.Граматическо понятие. 21.Птичи крясък. 23.Лично местоимение. 25.Горна част на стая. 27.Задна част на главата. 29.Български художник,който живее във
франция. 30.Мръсотия по тялото. 31.Завършек на състезание. 33.Провинция в Австрия
35.Свободно пространство около къщи и улици. 36.Телесни увреждания. 37.Изкуствена прежда. 38.Подарък. 39.Филм посветен на аржентински революционер. 40.Съветски пикиращ бомбардировач. 41.Частица за съдружие. 42.Музикална нота.
Зоя Гюрова

