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24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската книжовност
 Тази година 24 май ще дойде отново с истинското щастие на 

младостта!
 Ще има пак цветя и смях в училищата. А навсякъде в тях ще се 

промълвят от всички и светите думи: „Върви народе възродени, 
към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, 
съдбините си поднови!” 

И в нашите училища тази година ще бъде празник. Пандемията 
отстъпи пред истинския порив на живота – както трябваше да се 
случи. А децата ни ще бъдат заедно и пак ще окичат с венци от цветя 
училищния праг – прагът за науката, която носи слънце! Така ще е при 
нашите деца в София, така и в Пловдив, така и в Търговище

Четете днес на стр. 6-7 за постиженията и успехите, с които се 
гордеем на празника! И за признанието, което заслужено имаме за 
обучeнието на децата ни.

С решение на УС на СГБ  на 11, 12 и 13 юни 2021 година 
на язовир „Слаковци” (между гр. Перник и гр. Брезник) 

ще се проведе

ХI национален събор по спортен риболов
на Съюза на глухите в България

В близост до язовира се намира хотелският комплекс „Слаковци”,  
в територията на който  е и мястото на палатковия лагер на 

състезателите.
Съгласно наредбата, всички участващи състезатели задължително 

нощуват в палатки и трябва да носят  заверени за тази година 
риболовни билети. Не се допускат изключения. До лагера  има  
паркинг за колите на състезателите, организаторите и съдиите.  

Изхранването на състезателите, 
организаторите и съдиите  ще бъде в ресторанта на хотела.

Разходите за храна и транспорт (гориво за разстоянието 
от и до РО за броя на автомобилите се преценява 

според бройката състезатели) се поемат само за участниците в 
състезанието по риболов. 

СГБ не поема ангажименти за участници извън заявената бройка.

Пристигането на състезателите трябва да стане най-късно до 
14 часа на 11 юни в хотелския комплекс „Слаковци”. 

Отпътуването ще бъде на 13 юни до 10 часа.

Наслука и успех на всички!

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на СГБ свиква събрание на 

пълномощниците на 18 юни 2021 г. от 10.00 часа в сградата на СГБ в 
София,  ул. „Денкоглу” № 12-14, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на СГБ, бюджета и ГФО за 2020 година.
2. Отчетен доклад на Централната контролна комисия за 2020 година.

3. Приемане на Програма за дейността на СГБ за 2021 година.
4. Приемане на Бюджета на СГБ за 2021 година.

Поколения българи с увреден 
слух се прекланят пред паметта 
за неговия богат живот, отдаден 
на делото за издигане на автори-
тета и достойнството на глухите 
хора в България.

Васил Панев беше председа-
тел на Съюза на глухите в Бълга-
рия 48 години! И никой не може 
да отрече, че това са били годи-
ните на най-силния възход на на-
шия съюз, годините за утвържда-
ване на нашето самочувствие 
като равноправни и уважавани 
граждани.

Днес делото му се  следва 
като изящен  пример за работа и 

от новото поколение ръководи-
тели на Съюза на глухите в Бъл-
гария. Младите ръководители 
на СГБ, на които  той остави без-
ценните завети за принципност и 
непримиримост, за активност и 
неотстъпчивост, и пред най-труд-
ните проблеми. 

Светла ще е паметта за Васил 
Панев! 

Защото делата му определи-
ха днешното и бъдещото само-
чувствие и нашата равноправна 
гордост на хора с увреден слух.

Това ще се помни!

Вижте на стр.2

Загубихме Васил Панев, 
първият почетен председател на 

Съюза на глухите в България

И отново сме заедно! И отново 
можем да се веселим с приятелите 
си. Толкова чакахме тези срещи след 
„затворените” дни в пандемията.

 В този брой на вестника ще ви 
покажем прекрасните преживява-
ния в нашите организации по Велик-
ден. Някои от тях бяха организирали 
празниците си съвместно, съвсем 
като приятели. Други наблегнаха на 
екскурзиите, трети уважиха клубо-
вете си, които толкова време бяха 
затворени. 

Важното да видите и снимките, и 
онова,  което те са „запечатали” – ус-
мивките, приятелството, великден-
ските яйца, и... и всичко друго.

В празници се превърнаха и със-
тезанията по риболов в районните 
организации, които излъчиха учас-
тниците в националното първен-
ство. Природата беше „отворила” 
най-красивите си изгледи покрай 

язовирите, слънцето стопляше ду-
шите, а рибата..., рибата сама влиза-
ше в мрежите. Толкова риба за цяло 
първенство не се е улавяла! Да не 

говорим  и за жените, които също 
„счупиха” рекордите.

Прочетете и вижте всичко  за 
нашите  празници на стр. 4-5 

ИЗВЕСТИЕ

Празници в СГБ
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Васил Асенов Панев (01.07.1933-
01.05.2021) беше дългогодишен 
председател на Съюза на глухите 
в България и негов първи почетен 
председател. Роден е на 1 юли през 
1933 г. в Перник. Произхожда от ра-
ботническо семейство. Загубва слуха 
си в ранна детска възраст, след тежко 
боледуване от менингит.

Обучава се в специалното учили-
ще за деца с увреден слух в София, 
което завършва през 1952 г. Същата 
година става курсист по специал-
ността „Дървообработване” (мебе-
лист) в учебно-производственото 
предприятие „Труд” към МНЗСГ. Успо-
редно с това активно участва в ръко-
водството на спортната организация 
на тогавашното дружество на глухите 
в София и през периода 1953-1954 г. 
е избран за председател на софий-
ското дружество на глухите. За да по-
виши образованието си, независимо 
от ангажиментите си като председа-
тел, след работа учи във в паралелка 
с глухи във вечерната гимназия за 
нормално чуващи „Йосиф Ковачев” 
в София, която завършил успешно и 
получава средно образование.

През 1955 г. Васил Панев е избран 
за първи заместник председател на 
СГБ – пост, който заема до 1963 годи-
на. Същата година постъпва на рабо-
та в софийското социално производ-
ствено предприятие „Тих труд”.

В продължение на 59 години,  от 
1955 г., е член  на Изпълнителното 
бюро с Централен съвет, което се пре-
образува в Управителен съвет на СГБ.

През 1965 г. е избран за предсе-
дател на СГБ и оттогава на съюзните 
конгреси и общите събрания е преиз-
биран на тази длъжност. На общото 
събрание през декември 2014 г. той 
се оттегля по собствено желание от 
този пост, за да даде път на младите 
хора. 

Като председател на съюзната 
организация, в продължение на 49 
години той всеотдайно работи за пъл-
ната интеграция на лицата с увреден 
слух в обществото. Участва активно в 
създаването на предприятията „Тих 
труд” към СГБ, работи непрекъснато 
за развитието на производствената 
дейност, строителството на нови про-
изводствени сгради, почивни стан-
ции, културни домове на глухите и др. 
Голям е приносът му в международ-
ната дейност, а също и за развитието 
на културно-масовата и художестве-
ната самодейност, социално-битова-
та дейност, почивното дело, спорта, 
шахмата, туризма и др. сред хората 
с увреден слух. Отдава много от себе 
си и при създаването на центровете 
за рехабилитация на слуха и говора 
на деца от 1 до 3 г. възраст в страната.

Васил Панев е автор и създател на 
българския жестомимичен речник с 4 
500 думи (на видеокасети и в печатен 
вариант), а впоследствие активно съ-
действа за създаването на методиче-
ски център по жестов език към СГБ и 
сформиране на групи от чуващи лица, 
желаещи да изучават жестов език, 
като допринася за регламентираното 
заплащане от държавата за превода 
на жестов език.

Заедно с председателите на дру-
гите съюзи на инвалидите в България 
е взимал дейно участие в различни 
законодателни инициативи в пар-
ламента и правителството, касаещи 
хората с увреждания в страната. Бил 
е член е на Националния съвет по 
рехабилитация и интеграция към Ми-
нистерския съвет, а също и на фонд 
„Рехабилитация и социална интегра-
ция” към Министерството на труда и 
социалната политика.

През 1975 г. във Вашингтон, САЩ, 
на поредния конгрес на Световната 
федерация на глухите (СФГ) е избран 

за вицепрезидент и благодарение 
на уважението и авторитета, с които 
се ползва сред членовете на Борда 
на СФГ, предлага следващият, VІІІ 
конгрес на СФГ да се проведе през 
1979 г. във Варна. Форумът получава 
отлични отзиви и е широко отразен в 
медиите като една от големите меж-
дународни прояви в страната.

Въпреки тежката политическа и 
икономическа обстановка в България 
след настъпилите демократични про-
мени в България, под ръководството 
на Васил Панев в столицата се про-
веждат и ХVІІ летни Световни тихи 
игри за глухи, преминали с голям ус-
пех и получили широк международен 
отзвук.

Васил Панев е участвал и в много 
международни конференции, съве-
щания и семинари по проблемите 
на глухотата и лицата с увреждания, 
организирани от СФГ и националните 
организации на глухите в чужбина и 
у нас, като за първи път е избран за 
делегат-водач на V световен конгрес 
на глухите през 1967 г. във Варшава, 
Полша. Оттогава участва активно в 

дванадесет конгреса на Световната 
федерация на глухите. През 1971 г., 
на VІ конгрес на СФГ в Париж, Фран-
ция, Васил Панев е избран за член на 
Бюрото на СФГ, като в последващите 
конгреси неизменно е първи вице-
президент на СФГ. През 1995 г. на ХІІ 
конгрес на СФГ във Виена, Австрия, 
Васил Панев се оттегля по собствено 
желание от състава на ръководството 
на СФГ. Неговата международна дей-
ност е високо оценена и през 1995 г. 
Генералната асамблея на СФГ го удос-
тоява с най-високото звание – „Поче-
тен член на СФГ”.

Успоредно с участието си в рабо-
тата на СФГ, Васил Панев е участвал 
като водач и делегат в конгресите на 
МКСГ и в дванадесет спортни игри на 
глухите (7 летни и 5 зимни). За първи 
път участва като водач и делегат през 
1959 г. в зимните игри в Монтана, 
Швейцария, а през 1961 г. бил на лет-
ните игри в Хелзинки, Финландия.

За своята ползотворна и актив-
на трудова, обществена и творческа 
дейност Васил Панев е награждаван 
с държавни и други награди – ор-

ден „Народна република България” 
ІІ степен; орден „Червено знаме на 
труда”; „Народен орден на труда” – 
златен; носител на званието „Заслу-
жил деятел на здравеопазването”; за 
изключителния му принос за разви-
тието на Съюза на глухите в България 
в областта на интеграцията на хора-
та с увреждания и за утвърждаване 
на международния престиж на СГБ, 
е награден с орден „За гражданска 
заслуга” – първа степен; награжда-
ван е и с всички съюзни награди, 
включително и с най-високото от-
личие – „Почетен член на СГБ”; той 
е и първият почетен председател на 
СГБ. През 1975 г. е удостоен с медал 
за заслуги към международната со-
лидарност – І степен на СФГ; има и 
награди на организациите на глухи-
те във Великобритания, Германия, 
Гърция и много други международ-
ни отличия; награден е с „Медал за 
особени заслуги” от Украинското об-
щество на глухите (УТОГ) и е почетен 
член на Общоруското общество на 
глухите (ВОГ).

Поклон пред светлата му памет!

IN MEMORIAM

ЖИВОТ ЗА ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ
Има такива хора – малко са по света.

Хора, които са оставили своя следа  за много бъдещи поколения.
Има такива хора – способни, целеустремени и умни.

Хора, без които светът не би бил същият!
Васил Панев, почетният председател на Съюза на глухите в България, беше един от тях. 

Името и делата на Васил Панев 
ще останат завинаги в златните 

страници на историята на СГБ

Дълбоко скърбим за 
загубата 

Васил Панев бе основоположникът 
на съвременния СГБ и сред 

основателите и съмишлениците 
на НАПЖЕБ, бивш дългогодишен 

председател на СГБ и почетен 
председател на СГБ.

Поднасяме поклон пред личността 
Васил Панев и дълбоко скърбим за 

загубата! 
За нас беше чест да го познаваме!

УС на НАПЖЕБ 
изказва сърдечни съболезнования 

на неговото семейство! 
Поклон пред светлата му памет!

Човекът 
с голямо „Ч”

Ръководството и членовете на 
районната организация на глухите 
в Хасково изказваме най-сърдечни 
съболезнования на семейството на 

г-н Васил Панев поради неговата 
кончина.

Поклон пред паметта 
на човека с голямо „Ч” !

Поклон
 

Районната организация на 
глухите в Русе изказва дълбоки 
съболезнования за загубата на 

почетния председател на 
СГБ Васил Панев.

Нашите чувства изразяваме и с 
едно стихотворение, написано 
с признателност от  глухата ни 
поетеса Валентина Маринова. 

В памет на г-н Васил Панев

Сърце голямо и човешко, 
усмивка топла лъчезарна.

На каузата благородна
отдаде сили безрезервно.

Бе за глухите закрила, 
в радост, трудност и беда.

С неземната си сила
да покориш света.

Не беше председател,
а истински приятел. 
Печелеше сърцата с 

любов и добродетел.

Отлитна на небето
доброто ти сърце. 

С делата ще те помним
и с усмивка на лице.

Валентина Маринова
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ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Тилка Кайрякова

Всички ние мечтаем за светло бъ-
деще, където всичките ни проблеми 
ще са решени и отминали. Няма да 
има следа от тежки изпитания и нево-
ли. Няма да се чувстваме неудовлет-
ворени и несигурни, нито пък гневни 
или изолирани. Ще  имаме прекрасни 
услуги за хора в неравностойно поло-
жение, без нотка на неудобство и дис-
криминация. О, не, в бъдещето всички 
искаме да добруваме и да сме равни. 
Но! За да бъдат тези мечти претво-
рени в реалност, трябва добре да се 
замислим дали началото на тяхното 
осъществяване не се залага днес – в 
нашата настояща действителност.

Днес обстановката около жесто-
вия език наподобява бойно поле. 
Нищо че вече си имаме закон за 
БЖЕ. В основата си законът предос-
тавя предимно материал за бойни 
действия, а не дава коректив за рам-
ка за качество, растеж и стабилност. 
От това произхождат наблюдавани-
те днес разностранни варианти на 
жестоговорене. Няма да използвам 
израза „жестов превод”, защото не 
е в това същността. Сърцевината на 
проблема е именно в начина на жес-
товия говор.

Как говорим жестово днес? Кратки-
ят отговор е: кой както си може и си 
иска или знае. Ако повдигнем въпро-
са за правилния жестов говор, мнози-
на ще се обидят. Не защото не знаят 
жестовете, а защото си ги говорят, 
както им дойде и им харесва, и всяка 
забележка ги дразни. Правилността 
не е обект на внимание. Това обаче 
поражда поливариантност, но не и по-
лифункционалност. Тотално се прене-
брегва поливалентността и не се отчи-
та семантичната стойност на израза, а 
се търси прекия буквален еквивалент, 
при което се получава асемантичен 
пренос. Образно казано, в изрече-
нието „Повечето хора носят дрехи от 
памук.” изразът „носят дрехи” да се 
изговори жестово като „нося/прена-
сям дреха”, а не като „обличам дре-
ха”, което е правилното. Примерът 
може да буди недоумение у някого, 
но е често срещано явление както при 
преводачите, така и при самите глухи 
(дори и високо образовани). Причи-
ната за това се корени в недостатъчно 
задълбочено обучение по жестов език 
и на преводачите, и на глухите. За пър-
вите липсва системна методическа 
обучителна насоченост за начина на 
превод, за вторите ясна езиково-жес-
това рамка в обучителния процес и 
познания за семантичната валентност 
на думите, а за двете групи – единен 
кодифициран жестов език, регламен-
тиращ  жестовия облик на говоримия 
български език.

Днес повечето хора „знаещи” жес-
тов език, го практикуват с увереност-
та, че това е правилната му форма. 
Превеждат и го преподават. Но ако 
се вгледате по-задълбочено, ще ви-
дите пропуските, които са породени 
от личното умение за жестикулиране, 
от знанието или незнанието за жес-
тоговорене и жестосвързване. Често 
жестовете са разговорни варианти на 
личността или на групичката, на която 
принадлежи, а не закономерни явле-

ния в жестовия език. Липсата на уме-
ние за оценка на личните качества за 
жестоговорене са предпоставка за по-
ява на множество разговорни модели 
и опитът те да бъдат наложени като 
стандартни и официални е абсолютно 
грешен.

Ще ви посоча една дума, която 
днес много се употребява, но има ня-
колко семантични стойности. Думата 
„партия” е със значение: 1 – политиче-
ска организация; 2 – завършена част 
от игра на шах; 3 – част от музикално 
произведение за един инструмент или 
един певец; 4 – подходящ партньор за 
женитба; 5 – еднакво мислещи хора. 
Как се превежда? 1 – политика + ор-
ганизация (съкратено се жестикулира 
само „политика”, макар че правилно-
то е „организация”), в телевизионното 
пространство напоследък се вижда в 
превод като „комунизъм” – вдигната 
ръка нагоре в юмрук, а сред глухите и 
техните деца върви и във варианта на 
портокал/портокалов сок/сок – вър-
тене на дланите с разперени и леко 
присвити пръсти в хоризонтална рав-
нина; 2 – а) завършвам/приключвам 
+ игра + шах; б) част + игра + шах; в) 
игра + шах; 3 – (част +) индивидуал-
но/самостоятелно/лично (един/сам) 
+ инструмент/цигулка-пея/певец; 4 
– а) добър + партньор (+ пръстен); б) 
добър; 5 – а) едно + организация, б) 
еднакво + мисля. Колкото и фрапира-
що да звучи по-голямата част глухи и 
преводачи срещат затруднение при 
превода на тази често употребявана 
дума в нейното многообразие. По-оп-
итните преводачи ще намерят верния 
вариант, но неопитните ще се вгледат 
в глухите и ще възприемат техния мо-
дел на жестова интерпретация, а това 

е грешно именно поради неумението 
и липсата на знание у глухите за се-
мантичната стойност. Често по повод 
да се защитят при забележки на таки-
ва пропуски преводачите казват: „Ами 
глухите не разбират това и няма да го 
схванат, затова превеждаме буквално 
думата с жест, а не по смисъл.” Това 
обаче е дискриминативен предразсъ-
дък, който не допуска възможността 
глухият човек да обогати своето зна-
ние, нищо че е минал училищната въз-
раст. Слага се рамка на ниво за инте-
лектуална възприемчивост на глухия. 
В резултат на такава основа възникват 
аномалиите в жестовия език, на които 
днес сме свидетели.

Всички говорят, че е необходимо да 
имаме различни жестове за основния 
словесен речник, но никой не се ан-
гажира в точното изпълнение, изжес-
тикулиране на жеста. Свеждането на 
жестовете до една форма за различни 
понятия не обогатява жестовия език, а 
го потиска и ограничава. Горните при-
мери с думите „партия” и „нося” не са 
единични случаи.

И тук се връщаме към темата за 
същността на жестовия говор  – за не-
говата чистота и правилност на жести-
кулиране на жеста. Липсата на един-
на кодифицирана форма на жестов 
говор създава множество жестови 
говори, които в бъдеще ще доведат 
до комуникативен дисбаланс и разце-
пление на глухата общност. Непозна-
ването в дълбочина на жестовия език, 
неговите вътрешни и външни връзки 
създава пречки за бъдещото му разви-
тие, а оттам – и развитието на глухия 
човек като равностойна личност на об-
ществото. Недопустимо е популярни 
лица от общността да претендират за 

„експертност” в областта на жестовия 
език при положение, че имат нужда да 
им се разтълкуват думи, защото не зна-
ят какво означават, нито са наясно как 
да ги изговорят жестово, независимо 
дали има или не жест за тях. В интерес 
на истината за голяма част сложни и 
абстрактни думи има жестов екви-
валент – благодарение на целенасо-
чената работа на СГБ в тази посока, 
но глухите не ги знаят, а преводачите 
предпочитат да не ги научават, защото 
глухите не ги знаели. Омагьосам кръг, 
както виждате. Ако искаме да излезем 
от него, трябва да си наложим дисци-
плина на жестовия говор и да се обо-
гатят глухите в знанието си за българ-
ския език и неговата дълбока връзка 
с жестовия – връзка, горещо отричана 
от някои „експерти”.

Ще ви дам още един образен при-
мер в подкрепа на теорията, че жес-
товият език не е елементарна позна-
вателна единица, а необятна област 
с многопластовост. Опитайте се да 
преплувате от бряг до бряг река Ма-
рица. Ще успеете. Опитайте се да пре-
плувате Дунава от българския бряг до 
румънския. Вероятно ще успеете, но 
здраво ще се озорите. Опитайте се да 
преплувате Черно море до Украйна. 
Няма да се решите, нали? Доста си е. А 
ще се пробвате ли с Тихия океан, тръг-
вайки от Пиренейския полуостров и 
стигайки до двете Америки? Не смеете 
дори и да си го помислите, освен ако 
не сте на някой презокеански лайнер. 
Пренесете тази аналогия в полето на 
жестовия език и ще видите сходство-
то. На повечето, така наречени „потре-
бители” (толкова е дискриминативна 
тази квалификация, но пък любима 
на някои дискриминатори), знанията 
по жестов език се равняват на спо-
собността да се преплува Марица, а 
необятността на езика е на ниво Тихия 
океан. Как тогава се създава чувството 
на знаене, когато е очевидна липсата 
му? Ето това са минните полета на не-
доразумението, които днес пораждат 
разцепление, сегрегация и отчужде-
ние вътре в глухата общност. Защото 
се създават групички по тип говор. 
Ние си говорим така, вие пък с ваше-
то ей-така, ония съвсем по-така. Про-
дължим ли по този начин, неминуемо 
ще върнем времето на Вавилонската 
кула. Ще дойде ден, в който ние няма 
да се разбираме помежду си. От инат. 
От „експертност” с ниски знания и ви-
соки претенции. Знайно е, че претен-
циите и амбициите са израз на мало-
ценност на характера. (Ако не вярвате 
питайте който и да е психолог и той ще 
ви каже същото.) Редно е глухата общ-
ност да излезе от непълноценното си 
състояние с помощта на стабилни ези-
кови знания както по говорим и пис-
мен български език, така и по жестов, 
и едва тогава да започне да гради екс-
пертни постановки за българския жес-
тов език, а оттам и да гради бъдещето 
си. В противен случай ще продължим 
да се въртим в минираното поле на 
жестовото многообразие и неразби-
рателство. 

Когато говорим за бъдещето тряб-
ва да сме напълно наясно, че отговор-
ността за неговото случване я носим 
ние, всички, на плещите си. Днес! Не 
утре. Не вдругиден. Именно днес.

Бъдеще необозримо
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РО- Бургас

Среща за Великден

По случай  Великден голяма група глухи хора от различни 
краища на България се събрахме в град Сливен.

Предложението за тази среща и организацията й дойде от 
Стоян Патрашков, председател на районната организация на 
глухите в Ямбол и от Теодор Стефанов, председател на младеж-
ката организация в Сливен. 

И така на 1 май се събрахме в ресторант „Фемили спейс” 27 
човека от градовете Сливен, Бургас, Ямбол и София. 

В събота вечерта почти всички отидохме в църквата „Свети 
Димитър”, която обиколихме по традиция със запалена свещ 
три пъти. Носeхме си боядисани яйца, с които се чукахме за 
здраве и се поздравихме с настъпилия Великден.

Разделихме се доволни, че сме уважили най-важния праз-
ник в християнството.  Всички отнесохме по домовете си запа-
лените свещи.

Ненчо Грънчаров, председател на РО на глухите в Бургас

Великденска изложба

Великден идва винаги с много емоции, с боядисване на 
яйца, с подготовка на кулинарни лакомства. Ето защо район-
ната организация на глухите в Бургас отбеляза празника, като 
се съобрази с противоепидемичните мерки и направи онлайн 
великденска кулинарна изложба.

Участие в нея взеха единадесет сръчни жени от РО–Бургас. 
Всички предоставени снимки на аранжираните кулинарни из-
кушения бяха споделени в социалната мрежа, във фейсбук гру-
пата на районната организация. Показани бяха традиционните 
боядисани яйца, майсторски направените козунаци, домашни 
кексове и сладки. Изложбата показа творчество и възможност 
как може да се аранжира великденската трапеза. Множеството 
лайкове и одобрения показаха положителния резултат от пред-
ставянето.

С огромни благодарности към участничките и за да стимули-
раме още бъдещи участия, ще изброя имената на участниците. 
А това са Фея Антонова, Мина Карагьозова, Мери Михова, Катя 
Арабаджиева, Мария Грудова, Гергана Желева, Боряна Нанко-
ва, Янка Капитанова, Евдалина Тодорова, Данка Грудова и Ма-
рийка Ибришимова.

Матилда Чорней

ТО - Разград

Заедно в празниците
Великден  е един от най-големите християнски празници, 

затова и членовете на териториалната организация на глухите в 
Разград се събрахме заедно да го отпразнуваме.

Подредихме си и изложба  на боядисани яйца и козунаци, 
както повелява традицията. Имахме и красиви сувенири за все-
ки, и поздравления в чест на празника. Въпреки, че членовете в 
град Разград са много по- малко от тези  по селата, показахме, 
че сме сплотени, задружни и добри членове на съюзната ор-
ганизация. И не минава празник,  който да не бъде отбелязан 
заедно от всички.

В този прекрасен ден на празника чествахме и рождените 
дни на трима наши членове и активисти:  Орхан Хасан роден 
на 1 май, член на ръководството и дългогодишен активист; 
Пламен Стоянов, роден на 2 май, председател на ТО-Разград 
и Дончо Дончев, роден на 3 май, и той дългогодишен активист. 
Пожелаваме им да са здрави и с още по-голям ентусиазъм да се 
включват в живота и дейността на териториалната организация

Гергана Никифорова, секретар ТО- Разград

РО-Хасково

Великден в Хасково

Най-после стъпихме на твърдо - броени  дни от пролетта. 
Какво му трябва на човек? Един топъл ден, един слънчев лъч! 
Една надежда, че каквото и да се случва отсега нататък – все ще 
върви към оправяне! И макар да става дума за времето, така е 
и с останалите неща от живота ни.

След дългите месеци на карантина, локдауни и какво ли не, 
което ни разделяше, може би се задава пролетният лъч – може 

би ще станем по-малко бедни или по-богати, по-спокойни, 
по-добри и най-вече по-здрави. Понякога е достатъчно много 
малко, за да се отпусне душата ни.

И както всяка година, членовете на районната организация 
в Хасково на третия ден от Великден се събрахме, за да отбеле-
жим празника на празниците – Великден.

Въпреки страха от ковид-19, най-смелите се престрашиха и 
дойдоха в клуба. Всеки носеше боядисани яйца, козунаци и ку-
рабийки. Спретнахме си и изложба на великденски яйца – кое 
от кое по-хубаво и по-шарено. Г-н Иванов, председателят на РО, 
поздрави присъстващите с празника и както повелява традици-
ята, без „борене на яйца” не може. След като се изчупиха всич-
ки яйца,  се опитаха и другите вкусотийки.

Празничното настроение продължи до късно след обяд с 
пожелание най-после за повече поводи и събирания в клуба на 
районната организация. 

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

РО-Шумен

Празник и нови приятели

На 6 май т. г. част от членовете на районната организация 
на глухите в Шумен решиха по повод Гергьовден да си спретнат 
пикник на заслона. И рано сутринта, в 5 ч., председателят и ко-
ординаторът на организацията се качиха на Шуменското плато, 
за да запазят място и маса, където да се проведе пикникът на 
членовете. Три часа по-късно, към 8 ч., започнаха да пристигат 
малки и големи. Запалихме си огън, отделно и барбекю, тъй 
като бяхме много хора, а мястото за огъня не можеше да съ-
бере всички скари. Момчетата - и малките, и големите, играха 
футбол; а момичетата – волейбол. Уморително си беше, но пък 
всеки се забавлява така, както отдавна не се бяхме веселили. 

На снимките са само една малка част от всички присъства-
щи, но както знаем, за нашите членове не бе важно да се сни-
мат, а да се наприказват и да наглеждат скарите. За най-малките 
бъдещи членове координаторът бе приготвил така нареченото 
„маршмелоу” на скара.

Два дни след проведения пикник на платото ни посетиха 
членове от Сливен и Ямбол. Видяхме се със стари приятели и 
намерихме нови такива, и като добри домакини ги посрещ-
нахме с кафе, минерална вода, сок и сладки. Гостуването им 
не продължи дълго, тъй като трябваше да се връщат обратно 
у дома, но ни поканиха членовете през септември да им госту-
ваме и нашите членове веднага се отзоваха и започнаха с об-
съжданията за предстоящото пътуване. На една от снимките е 
подаръкът на членовете на ТО-Сливен в знак на благодарност за 
топлото посрещане. 

Мая Саватеева

В Ямбол

Празнувахме заедно

По повод Великден членовете на районната организация 
на глухите в Ямбол решиха да се съберат заедно да отбележат 
светлия християнски празник в ресторанта „Златната белка”. Ан-
гелина Асенова, председател на териториалната организация 
на глухите в Сливен, поздрави сърдечно всички присъстващи от 
Сливен и Ямбол, а също и гостите от другите районни органи-
зации. 

Прекарахме чудесно заедно и се веселихме до късно, а на-
края и се снимахме отвън сред уникалната светлинна украса за 
спомен.

Славка Петкова

Великден - с дни за радост и надежда
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 Регионално състезание по риболов на  РО-Варна

МАЛКО КЪСМЕТ, НО ТОЛКОВА 
ПРЕКРАСНИ МИГОВЕ ЗАЕДНО

Както всяко мероприятие от последната година и половина, поради пандемичната обста-
новка и неизвестността, какви мерки ще се наложат в последния момент, така и регионалното 
състезание по риболов на районната организация на глухите във Варна беше организирано в 
последния момент. За да можем да комбинираме надпреварата с малко бягство от скучното все-
кидневие, решихме да го организираме с преспиване и с по-голяма компания. За съжаление, не 
успяхме да запазим навреме места в невероятно красивия туристически комплекс „Рибарника”. 
Затова се наложи купонът и спането да бъдат в екокомплекс „Венелин”.

След дълга вечер…, на сутринта, за мое учудване, всички състезатели бяха навреме на крак. 
Качихме се в колите и потеглихме към „Рибарника”. „Туристите” останаха да спят.

След набързо разпределение на местата започна истинското състезание. Първия късметлия 
беше Кръстю Иванов, който откри риболова с един шаран, хванат на дъно. Вярно, че шаранчето 
беше малко, но нали има лаф: „риба ама цаца, цаца ама риба” – след приключване и измерване 
на улова се очерта следният резултат: дъно: 1. Кръстю Иванов; 2. Калоян Атанасов и резерва: 
Тодор Димов; плувка: 1. Светослав Ангелов.

За съжаление, от останалите рибари на плувка никой не успя да хване нещо. Затова се наложи 
останалите участници да изтеглят жребий, за да се реши, кой ще отиде на националното състеза-
ние. След жребия списъкът се допълни, както следва: 2. Дамян Пантелеев и резерва: Красимир 
Киров.

След красивите и незабравими емоции се разделихме с пожеланието пак да дойдем на този 
красив кът…

Диян Демиров
На снимката са победителите Светослав Ангелов и Кръстю Иванов

ТО-Перник

„Летен Никулден”

На 9 май  тази година членовете на териториалната организация на глухите в Перник прежи-
вяха един прекрасен ден, съпроводен с много събития, които ще помнят задълго.

Традицията ни да бъдем заедно  в хубавите дни,  ни отведе първо  в село Ярджиловци, близо 
до Перник, където участвахме в традиционния водосвет и курбан в черквата „Свети Николай Мир-
ликлийски”. Там, в красивия храм, запалихме нашите свещички за здраве и се помолихме за късмет 
и за успех. А после, с пречистени за любов сърца, се отправихме към едно обичано от нас място 
– язовир „Осломе”, в близост до града ни. Денят беше прекрасен, настроението – също и затова 
на зелената трева покрай язовира барбекюто, което направиха мъжете, ни се видя най-вкусното, 
трапезата – най-богатата, а лимонадата и другите питиета ни освежиха в топлия ден. 

Преди големия риболов на националния събор
Но тук стана и друго - проведе се предварителният квалификационен турнир по риболов 

за 2021 година на състезателите от РО–София. Знаеше се, че победителите в турнира ще бъдат 
участниците в отбора на РО София на националния събор по риболов през месец юни. Но не се 
знаеше, а и никой не можеше да предположи, че уловената риба ще бъде толкова много! И че 
всъщност е достойна за шампионска титла. 

Предизвикателство е това  към всички други участници от страната в националния събор по 
риболов. И дано тогава да се повтори уникалният успех и късмет на нашите първенци! 

Ето ги:
На плувка: на първо място се класира Иван Антов,  с улов в мрежата от 8.115 кг.; на вто-

ро място – Андрей Николов, с улов 5.475 кг. и на трето място – Лъчезар Живков с 1.545 кг.
На дъно („фидер”): на първо място – Людмил Гетов – с  3.370 кг.; на второ място – Краси 

Гетов с 2.500 кг. и на трето място – Валери Лозанов – с улов 2.490 кг. 
 Николинка Лозанова, ТО-Перник

РО-Стара Загора

Риболовна надпревара 
за заралийските рибари

На 9 май тази година се проведе вътрешно 
състезание по спортен риболов на рибарския клуб 
„Зелената щука” към районната организация на 
глухите в Стара Загора. Мястото, където се прове-
де състезанието, беше рибното стопанство „Скалар” 
до с. Войсил, в близост до Пловдив. Участие взеха 12 
души, като от тях 9 бяха мъже, а останалите – жени.

Състезанието започна след задължителните 
етапи на инструктаж по безопасност, теглене на 
жребий, подготовка, захранване и продължи общо 
4 състезателни часа.

Най-емоционалната част беше в последните 
минути, понеже тогава беше уловена и най-голяма-
та риба – амур, която тежеше 6 килограма и беше 
извадена от майсторските ръце на Никола Нанев. 
На него беше връчена наградата за най-голяма 
риба във формата на статуетка.

След щателното претегляне се определиха по-
бедителите, които получиха медали, според своя 
принос: на дъно: 1 място със златен медал - Никола Нанев – 7,190 кг.; 2 място със сребърен ме-
дал – Мирослав Богданов – 3,570 кг. и 3 място с бронзов медал – Милен Симеонов – 1,520 кг. На 
плувка: 1 място със златен медал – Слави Сяров – 0,680 кг.; 2 място със сребърен медал – Иван 
Денев – 0,630 кг. и 3 място с бронзов медал – Габриел Тодоров – 0,330 кг.

Женският отбор неволно „сложи в джоба си” мъжете на плувка, понеже извадиха по-тежък 
улов от тях и така на първо място със златен медал се класира Петрана Кирилова – 1,100 кг.; 2 
място със сребърен медал зае Антония Хубенова – 0,960 кг. и 3 място с бронзов медал – Милена 
Миланова – 0,720 кг.

Пожелаваме успешно представяне на класиралите се победители в националното състезание 
по спортен риболов, което ще се проведе от 11 до 13 юни 2021 г. на язовир „Слаковци” до Перник!

Наслука!
Антония Хубенова
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*  В края на миналата година вестник „Тишина” съоб-
щи добрата новина за нашето училище в София, което 
спечели невероятно признание и по решение на Минис-
терския съвет беше включено в списъка на иновативни-
те училища в България. 

* СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” е единственото сред 
тях със специализирано обучение.

* Да припомним, че иновативните училища са тези, 
в които се разработва по нов начин учебното съдържа-
ние, използват се нови методи за преподаване и нова 
мотивация за учене на децата, които да развиват кре-
ативно мислене, да придобиват различни компетент-
ности и емоционална интелигентност чрез иновативни 
образователни процеси и нови учебни стратегии, като 
при това се създават и условия за усъвършенстване на 
педагогическите специалисти.

Днес,  месеци по-късно, но „дълги” поради пандемия-
та,  сме отново тук, в нашето училище и разговаряме с ди-
ректорката Севдалина Джонгарска.

А тя е горда с постигнатото.
- Иновацията, с която спечелихме сред повече от 500 

училища в България, е вече реализирана през тази първа 
година. Тя беше свързана с обучението на децата ни в про-
фесионалните паралелки. И в двете специалности - „Кули-
нар” и „Мебелист”, въведохме още през миналата учебна 
година нов предмет - „Декоративно моделиране и рисува-
не”. А  младите хора имаха възможност индивидуално да 
развиват собствено творческо виждане и лично отношение 
към декоративните елементи, свързани с професията, която 
в бъдеще ще упражняват.

Уникални бяха личните им изяви. Както в дърводелство-
то - където избираха своя стил за декоративните елементи 
при дърворезбата; така и в кулинарията, където ни изнена-
даха с изобретяването на нови захарни теста за уникални 
фигури. Сигурни сме, че някои от тях не само ще имат добра 
професия когато завършат училище, но и ще са водещи ди-
зайнери в занаята, който ще упражняват.

На входа на училището вече с гордост е поставена и та-
белата: „СУУУС „Проф. Дечо Денев” - Иновативно училище”

А това означава, че и през следващите години иноваци-
ите тук ще се разширяват във все повече области и във все 
по-усъвършенстващи се програми за обучение.

Директорката Севдалина Джонгарска разказва за една 
такава програма, която вече е изпреварила във времето ре-
ализацията на този проект. Става дума за обучението на де-
цата ни по безопасност на движението. 

-  Това е наш проект, който беше класиран на първо 
място за тази  учебна година!  Беше избран като най-до-
бър, защото е съобразен напълно с нуждите на децата 
с увреден слух.

По него направихме вътрешна площадка за безопас-
ност на движението - със съдействието на Столична общи-
на. Тази площадка е преносима, т. е. може да се реализира 
на различни места и е подходяща за различни възрастови 
групи. 

Защо това е много важно? - Защото нараства броят на 
жертвите на пътно-транспортни произшествия. И е изклю-
чително важно децата да бъдат подготвени и да знаят как да 
реагират във всяка една ситуация. Ако те  бъдат свидетели – 
да знаят към кого да се обърнат, как да реагират, за да могат 
да съдействат на този, който е пострадал, или да могат да 
съобщят за наличието на такъв инцидент.

Но в този проект задачата ни имаше и друг, по-ма-
щабен  педагогически смисъл.  Да създадем мотивация 
за това младите ни възпитаници да  се учат.  И да раз-
бират колко е важно образованието лично за всеки и за 
неговия живот. Защото е ясно, че хора, които нямат обра-
зование, или не желаят да се образоват, няма как да бъдат 
активни участници в обществения живот.

Проектът е насочен към развитие на умения в няколко  
посоки. Едната е за обучения за първа долекарска помощ.  
В този ред - имахме специални лекции и демонстрации от 
лекари  за първа помощ  - за това, какви биха могли да бъ-
дат травмите, които могат да се случат. А когато видиш такъв 
човек, да знаеш какво трябва да  направиш – трябва ли да се 
мести, не трябва ли; трябва ли да лежи, към кого да се обър-
неш. Това е много важно, защото това са рискови моменти и 
екстремни ситуации, в които ако нямат предварителна под-
готовка, обикновено хората се объркват, дори да са възраст-
ни.  Важно е човек да знае и да не реагира спонтанно, за да 
не прави грешки.  И вместо да помогне, да навреди. 

Втората част на проекта включва практично обучение 
по  правилника за движение по пътищата – за поведението 
на пешеходците,  за поведението на велосипедистите, как-
то и на тези, които са автомобилисти. Това е важно, защото, 
започвайки от съвсем ранна възраст, когато човек научава 
правилника, много по-лесно след това ще се яви и ще вземе 
шофьорско книжка.

Третата степен на този проект, която предстои да реали-
зираме сега, е приложно колоездене. Ние смятаме да орга-
низираме колоездене за учениците със закупени от нас ве-
лосипеди и обособяване на такива  маршрути – планински 
и градски; така, че да може да се осмисли свободното им 
време. Приложното колоездене не е просто да се качиш на 
колелото и да го караш – тук трябва да се познават правила-
та  за движение  по велоалеите, които са в София. А маршру-
тите, които сме направили включват запознаване и със забе-
лежителности на София. Защото е важно да опознаем града 
си от историческа и естетическа гледна точка. Но изготвяме 
и маршрути – подходящи за възрастта и за способностите на 

децата ни и в планината. Така, че да бъдат и на чист въздух, 
и да спортуват.

-  Този проект, като цяло, е изключително успешен за 
вас. А децата, как го приемат?

-  Децата го приемат като нещо, без което вече не мо-
гат. И всички очакват заниманията си на интерактивната 
площадка  за безопасност на движението. Там - в ролеви 
игри правим всичко възможно да ги запознаем с всякакви 
ситуации, които биха могли да се случат при катастрофи и 
по-важно – как биха могли да ги избегнат.

Тогава е важно да се преговорят правилата за премина-
ване – отпред или отзад на превозното средство – трамвай 
и тролей, така, че да има видимост другият водач. За пре-
минаването на пешеходни пътеки, за спазването на предим-
ствата -  кога ги имаме, кога ги нямаме, защото невинаги 
пешеходецът има предимство. 

На интерактивната площадка учениците си сменят роли-
те. Едните са шофьори, другите пешеходци, после обратно. 
В такива  игрови ситуации понякога се получава така, че се 
случват инциденти, когато не спазват правилата. Разликата 
е, че в този случай детето може да ги види, да се  върне назад 
и да поправи поведението си. И вече като възрастен, като 
реален участник в движението, да предотврати по-страшни 
събития. В тези ролеви игри  има майки с колички, има деца, 
има семейства, така че се проиграват различни ситуации.

Наистина е много интересно и приятно за децата. А начи-
нът, по който те научават правилата е различен – не да четеш 
или някой да ти обяснява, това, което трябва да запомняш, 
искаш или не искаш. Тук ученикът е  съпричастен в цялата си-
туация и знае какво се случва. Имаме и малки пътни знаци. Те 
са с различна височина според възрастовата група. За по-мал-
ките деца са по-малки, защото е важно да отговаря на нивото 
на техния поглед. Има и интерактивен светофар, който също 
се управлява от дете, има си регулировчик, който управлява 
движението. Така, че е много интересно и приятно за участие, 
и за учене, и от всяка една гледна точка.

- Споменахте и за други инициативи, които според 
вас са важни за образователния процес.

- Да.  Участваме в проекти, насочени към приобщаване-
то на родителите като партньори в цялостния образовате-
лен процес. Сега правим  интерактивни срещи и интересни 
събития, в които родителите имат общи дейности с децата, и 
с учителите. И тези дейности са свързани с опознаване един 
друг, за  преодоляване на различни ситуации, свързани с 
психиката на децата.  Като например, проблемите им при  
преминаване от детска градина в първи клас, от четвърти 
клас в пети, от седми клас в осми,  - това са  различните ета-
пи, които по принцип са стресови за самите деца, а и за ро-
дителите. И е важно самите групи да могат да се формират 
по класове, като общности, които могат да си взаимодейст-
ват и да си помагат, а родителите да се познават, да бъдат 
съпричастни в това, което правят децата.

Тук специално обърнахме внимание и на жестовия 
език, който ползват децата – получават ли се ситуации, в 
които те не се разбират, и защо не се разбират. Защото в 
различните части на държавата се използват различни же-
стове. Т. е. – това, което в комуникацията е наречено ди-
алект, може да се случва и при нас. Затова и начинът на 
жестовата комуникация трябва да търпи промяна, за да се 
подобри общуването между децата.  Родителите имаха въз-
можност, всеки един, да влезе в ролята на учител за кратко и 
да научи останалите на нещо полезно. Защото нито е лесно 
да бъдеш родител, нито е лесно да бъдеш учител, нито е 

лесно да си дете. А всеки един носи своите отговорности. 
И ако всеки един успее да „влезе в обувките” на другите и 
да разбере как  те се чувстват, нещата биха били по-добри.

- Училището ни в София направи вече реални стъпки 
в усвояването и прилагането на новите технологии при 
обучението на децата и младежите. Вие лично имате 
вече няколко утвърдени  разработки в тази насока. Раз-
кажете за тях – всъщност за бъдещето, което ще дой-
де в училището ни може би скоро.

- Ние в училището, като екип,  мислим вече в бъдещето. 
Мечтаем за въвеждането на темп-технологиите. Които ще 
представляват възможност за използване и обединяване  на 
съвкупност от различни науки – биология, химия, физика, мате-
матика. Тук не ми се иска да отиваме в ситуация в която гово-
рим, че технологиите могат да изместят човека, защото това 
не е така. Никога учителската професия като такава, не би мо-
гла да бъде заместена от машина. Но учителят е човекът, кой-
то трябва да определи съществуването в момента на такива 
средства и технологии, които могат да направят процеса на 
обучение наистина уникален. Такива технологии могат да по-
казват във всеки един предмет много неща, които  са трудни за 
запаметяване. Технологиите могат да помогнат на детето да ги 
види и да си представи как  реално изглеждат нещата в препо-
даваните предмети. Имам предвид технологиите от най-съвре-
менен тип, използвани с така наречените 3Д очила, с възмож-
ност за добавена реалност, когато самият човек може да види 
себе си в определена ситуация. Да кажем – в древен Рим. По 
един начин детето ще запомни събитията, ако сухо му изброим 
времевата им линия  и личностите, които тогава са съществу-
вали. Съвсем друго е, ако може само да види тези  събития и 
да участва в тях. Именно  проектът за „Базирано обучение” на 
МОН , който ние вече усвоихме и предстои да прилагаме в учи-
лището, може да позволи на всеки един наш ученик да влиза 
в тази добавена реалност. Личното ми участие в този проект 
предвижда нещата да се случват в няколко посоки. В набор 
от музеи, които съществуват в София, в които  ще провеждаме  
часовете по история, по география, по химия, по физика. И в 
тези музеи съм направила проект, в който да има интерактив-
ни работилници.  И там децата  да могат да „гледат” нещата от 
самия урок. Тези работилници са специфични и са специално 
за децата с увреден слух. Изцяло са организирани от нас и от 
специалисти, които са учители, хора които да подготвят техни-
ческата част, с участието на самия музей, където тези предмети 
могат да се видят.

Друг проект, който смятаме, че е много важен, е взаи-
модействието с библиотеките. С него ние смятаме да на-
правим – освен интерактивната библиотека, която вече има-
ме, и читателски кът за учениците, които са тук в събота и 
неделя,  в пансиона. Съвсем накратко – в този кът искаме 
да има литература, която да е основно от български автори, 
литература, която се изучава в училище, и литература, която 
е от съвременни автори. Включително и чужда съвременна 
литература. Планираният проект е в рамките на 156 книги, 
много внимателно съм направила подбора на тези книги. 
Обхващат различни възрастови групи. Биха били интерес-
ни за дейностите, които се предвиждат в проекта, който е 
насочен към свободното време на децата, които остават на 
пансион в  събота и неделя. Т. е. той е организиран точно за 
тази група деца. Тук се предвижда да има възможност да се 
гледат филми – които има в интерактивната ни библиотека, 
да се правят дискусии. Предвидено е също така  тук да бъде 
и  оборудването за добавена реалност.

Продължава на стр. 7
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Съвременна европейска ли-
тература в нови български пре-
води бяха   представена и тази 
година на юбилейната, десетата 
Нощ на литературата. Литератур-
ният хепънинг беше на 12 май 
2021 г. и в него се включиха  14 
градове от страната – Бургас, Ва-
рна, Велико Търново, Враца, До-
брич, Ловеч, Монтана, Перник, 
Пловдив, Русе, Силистра, София, 
Стара Загора, Шумен. 

В София нощта на литера-
турата е част от календара на 
културните събития на Столична 
община за 2021 година. Проектът 
е иницииран и се организира от 
чешките центрове, съвместно с 
Европейското сдружение на на-
ционалните културни институти 
(EUNIC) от 2006 г. и постепенно 
към него се включват градове от 
различни държави. България ста-
ва част от международната нощ 
на литературата през 2012 г., 
благодарение на Чешкия център 
в София.

Главни организатори на съ-
битието в България са посол-
ствата и културните институти 
на европейските страни (EUNIC 
България и др.), Столична об-
щина, представителството на 

Европейската комисия в Бълга-
рия и фондация „Детски кни-
ги”. В градовете организатори и 
координатори на нощта на лите-
ратурата са самите общини или 
областните администрации, в 
партньорство с библиотеки, чи-
талища, младежки организации 
и др.

Нов елемент в столицата 
беше осъществяването на пре-
вод на жестов език в избрани 
места, благодарение на новите 

партньори – Съюзът на глухите 
в България и младежката орга-
низация към СГБ, по-конкретно 
от Росица Караджова и Силва-
на Павлова. Това беше много 
важно за по-младите глухи чи-
татели, които вече ще могат да 
разчитат на пълен достъп до съ-
временната литература. 

В помощ на публиката на 
всяка една от локациите имаше 
доброволци, които, освен че на-
пътстваха, следяха и за спазване 

на противоепидемичните мерки 
и контролираха достъпа. 

Откъсите от книгите за 
жестов превод са избрани от 
главните организатори на но-
щта на литературата 2021: 
Джон Банвил, романът„Сняг” 
чете Владимир Мартиновски; 
„Преображения” – стихове в 
къщата музей „Пейо Яворов” 
- Македонски институт; Станис-
лав Лем „Звездни дневници” 
- Полски институт; „Нарисува 

за децата” -Вадим Лазаркевич, 
чете Зорница Христова в га-
лерия-книжарница „София 
прес” - Столична община; 
Гонсало Товареш „Кварталът” - 
Португалски институт „Камойш”; 
Ст. Хартманс - романът „Вечно 
чужда” – Белгийското посолство.

Събитието премина неусетно 
бързо, но остави жажда за нови 
литературни предизвикател-
ства. Очаквайте в бъдеще!

Силвана Павлова

На 28.04.2021 г. се навършиха 96 го-
дини от раждането и израстването на 
специалното училище за ученици с увре-
ден слух „Проф. д-р Белинов” в Пловдив.

Този ден беше ден на равносметка и 
надежда за бъдещото развитие и модер-
низирането на училището. Спектакъл „Как 
Мечо намери лула” по Сергей Михалков с 
ръководител Мария Ненова изнесоха уче-
ниците от начална степен на обучение. Бяха 
организирани спортни състезания. Нашите 
дарители и приятели от сладкарница „Ла 
триста” осигуриха захарните усмивки на 
учениците ни.

Вили Кривчева
Снимки Мария Арабаджиева

Патронен празник на СУ за УУС „Проф. д-р Белинов” в Пловдив

Десета нощ на литературата в България
Столичната община се включи със свой принос в читателския маратон 

с представяне на откъси на произведения с жестов превод

НА 24 МАЙ СМЕ ГОРДИ 
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Продължение от стр. 6

Друго, което е много важно – за часовете по изобрази-
телно изкуство. Посещение и правене на такива работилни-
ци и ателиета в най-големите галерии, които има в София 
– като Квадрат 500, Софийската градска галерия, Национал-
ната художествена галерия, Музеят за съвременно изкуство. 
И във всичките тези места учениците да могат да се запозна-
ят както със съвременното изкуство, така и с етнографията, 
така и общо с изкуството, което по принцип трудно би могло 
да се случи само в часовете и само по учебната програма. 
Това им позволява не просто да се образоват, но и да могат 
културно да се развиват.

Не на последно място – всъщност, едно от най-важните 
неща в нашия училищен живот и сега се явява целодневна-
та организация на обучението. Как ще бъде разпределен 

денят, какво ще се случва. В момента ние имаме 21 извън-
класни дейности. Има занимания по 12 вида спорт. Но не 
мислим, че само  това е достатъчно. Трябва да се развиват 
повече интереси и свободното време да може наистина да 
се осмисля. В този смисъл е и изграждането на външен фит-
нес. Който е за различни възрастови групи – за деца до 12 
години и за деца и младежи, които са над 12 години. Това е 
ценно, защото знаем, че спортът е изключително важен за 
развитието на децата. А  освен това е важно този спорт да се 
случва на открито. 

Това са само част от проектите, които стартираме и 
които ще се реализират - каза на тръгване  г-жа Севдалина  
Джонгарска. 

Но... Не! Защото на тръгване, в коридора на първия етаж 
на училището, видяхме  и една фото изложба. Оказа се, че 
това е един реализиран вече чудесен проект за фотография, 

в който участват наши деца от различни възрастови групи 
– от начален етап, от среден и отворен. Оказа се още и че в  
годишния конкурс на МОН и издателство „Аз буки  - „Моето 
училище е най-хубавото”, две от тези снимки са наградени и 
отново са в годишния календар на издателството.

„За десерт” разбрахме също, че се очаква и празник 
на шоколада, в който по специалността „Кулинарство” ще 
участват и най-малките деца – от 5 до 7 години. А сладките 
захарни материали са пристигнали специално от Англия...

Но за всичко това – в следващ брой. Защото един ден в 
училището не стига. 

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ДЕЦАТА НИ ЩАСТЛИВ  ПРАЗНИК НА 
24 МАЙ! 

И нека вървят с усмивка към светлите бъднини, които 
ги очакват!

Йорданка Димитрова
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Отговор от бр. 8/2021

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

КРЪСТОСЛОВИЦА

Водоравно: 1. Начин на себеизразяване. 4. Вид прическа. 7. Закачка, майтап. 11. 
Иглолистно дърво. 12. Австрийски писател и преводач. 14. Град във Франция. 
15. Музикална нота. 16. Вид подправка за храна. 17. Абревиатура на персонален 
индентификационен код. 18. Абревиатура на медицинска академия. 19. Вид крастава 
жаба. 21. Български писател. 23. Размекната почва. 24. Граматическо понятие. 26. 
Звънец, завързан на шията на коза. 27. Модел руски  вертолети. 28. Остров в Индонезия. 
29. Връх във врачанския Балкан. 31. Самостоятелно изпълнение. 32. Персонаж от 
„Междузвездни войни”. 34. Асма. 36. Филм на Александър Алов.  37. Материал за 
изграждане на пещ, печки и др. 38. Запалянко, почитател. 39. Американски писател 
и драматург. 41. Герой от филма ,,Момчето си отива”. 42. Малък град в Беломорска 
Тракия. 43. Чанта, носена през рамо. 44. Болест на ставите.
Отвесно: 1. Силно желание за нещо. 2. Името на артист от филма ,,Рицар без броня”. 
3. Положителен отговор. 3. Вид обреден хляб. 5. Термин от туристическия бранш. 6. 
Клопка. 8. Отглас. 9. Третата буква от гръцката азбука.10. Летопис. 12. Един от групата 
„Бийтълс”. 13. Мръсотия по тялото. 20. Хапче за главоболие или температура. 22. 
Свещена сричка, дума или строфа, словосъчетание.  23. Град в България. 25. Повик 
по телефона. 27. Заострен прът. 28. Квартал на София. 30. Тюркски народ, населяващ 
основно района на Кавказ в Европа. 31. Село в южна България, община Пазарджик. 
32. Занимание. 33. Университетски град в Тюрингия, Германия. 35. Героиня от филма 
„На живот и смърт”. 40. Английска актриса – „Отнесени от вихъра”. 41. Инициалите на 
имената на български артист от филма „Момчето си отива”. 

Съставила Зоя Гюрова

Олимпий-
ските игри 
са най-голя-
мото спорт-
но събитие в 
света, с хиля-
ди участващи 
спортисти и 
милиони по-
следователи 
по цял свят. 
Всеки елитен 
спортист мечтае някога да участ-
ва на олимпийски игри. И разби-
ра се, да спечели скъпоценен ме-
дал. Първият глух човек в истори-
ята, участвал в  олимпийски игри 
през 1908 г., е Оскар Ветцел.

Много талантлив 
финландски спортист
Оскар е роден през 1888 г. в 

Хелзинки, столицата на Финлан-
дия, и е оглушал на две години. 
Интересът му към спорта започва 
от детството и на 15-годишна въз-
раст се присъединява към плув-
ния клуб в Хелзинки. Тренирал е 
трамплин и е скочил от 10-метро-
ва платформа. Но освен това има 
забележителни постижения в ска-
чането от високо с гмуркане.

Освен че израства като отличен 
гмуркач, Оскар се интересува от 
сценична магия. И на 20-годишна 
възраст изпълнява десетки роли  
като магьосник във финландските 
клубове. Професията му обаче е 
впечатляваща – работи като кни-
говезец в печатница в Хелзинки. 
Каква интересна личност! По вре-
ме на 20-годишната си кариера 
той печели повече от 70 награди.

Финландски 
олимпийски шампион
Само на 19 години Оскар Ве-

тцел участва в първите летни 
олимпийски игри в Лондон през 
1908 г., където се състезава в ско-
кове от от 3-метров трамплин и 
от 10-метровата платформа. В 
платформата той не се класира, 
защото това не е неговата специ-
алност, но стига до полуфинал в 
трамплина. Той опитва отново на 
летните олимпийски игри през 
1912 г. в Стокхолм, където участ-

ва в 3-метров трамплин, 10-мет-
рова платформа и високо гмурка-
не (повече от 10 метра).

Оскар не се класира за медал, 
но има честта да бъде първият 
глух човек в света, който участва 
в олимпийски игри. Освен това 
той печели осем шампионата 
по скок във Финландия – пет на 
трамплин и три на платформа. 
Така че той е един от най-добри-
те плувци-скачачи в страната си.

Оскар Ветцел  умира рано, 
едва на 40-годишна възраст, от 
рак на стомаха. Но големите му 
постижения и принос вече са 
оставили своя отпечатък в ис-
торията на финландския спорт 
и по-специално в общността на 
глухите финландци. 

Оттогава над 15 глухи спор-
тисти са преминали през олим-
пийските игри... но това е друга 
история.

Росица Караджова, по 
материали от интернет

Двадесет и четири платна 
с маслени бои и сухи пастели, 
вдъхновени от пътешествието 
до италианския остров Капри, са 
включени в поредната самостоя-
телна изложба на художника 
Радослав Генев. За Ради, внук 
на художника Слави Генев и син 
на дългогодишния специалист в 
графичната база на СБХ в Само-
ков Гено Генев (трето поколение 
художници), съм писала невед-
нъж на страниците на вестник 
„Тишина”.

Припомням само – Ради е 
роден през 1987 г.; през 2013 г. 
завършва магистратура по спе-
циалността „графика” в нацио-
налната художествена академия 
при доц. Димо Колибаров и до-
сега е осъществил над седем са-
мостоятелни изложби. Успоред-
но с това е участвал и в редица 
сборни изложби и биеналета 
както в страната, така и в чужби-
на. Между тях са изложбата на 
международна графика „Corpo 
Ex/Posto” във Венеция, Италия 
през 2011 г.; участие в 16 меж-
дународно биенале на графи-
ката във Варна същата година;  
връчена  втора награда „Пабло 
Пикасо в България” за малки 
графични формати през 2009 г.; 
през 2013 г. получава наградата 
„Сите Интернационал дез арт” и 
рисува в Париж… 

Откриването на изложбата 
на Ради беше отразено в он-
лайн изданието „Самоков365.
ком”: „Романтична разходка 
из красотите на Капри, Италия 
ни подари Радослав Генев в са-
мостоятелната си изложба, чи-
ето откриване се състоя на 12 
май 2021 г. в галерия „Маслар-
ски”. Присъстващите имаха въз-
можността да се насладят на 
изложените живописни платна, 
вдъхновени от негово пътуване 
до италианския остров. Социал-
ната изолация през изминалата 
година дава поле на изява на 
твореца, който успява да за-

върши платната си, подготвяни 
в продължение на три години. 
Генев не заложи на специално 
откриване, а на непринудения 
контакт на гостите, част от кои-
то негови колеги художници, с 
картините. Той остави красота-
та на пейзажите сами да гово-
рят за себе си и да пренасят на 
това романтично пътешествие 
по стъпките на самия художник. 
Картините от изложбата пред-
ставят смесена техника от мас-
лени бои и сухи пастели, които 

хармонично събират на едно 
място носталгията по късното 
лято, вълните на безкрайното 
синьо море и прекрасните мал-
ки улички, утихнали в следобе-
дно спокойствие. Изложбата ще 
бъде отворена за посетители до 
края на май. ”

Пожелавам от сърце успех на 
талантливия Ради!

Петра Ганчева

„КАПРИ” – РОМАНТИКАТА НА ПЪТЕШЕСТВИЕТО

Талантливият Радослав Генев – 
с нова самостоятелна изложба

СВЕТЛИ ЛИЧНОСТИ 
ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ НА ГЛУХИТЕ

Оскар Ветцел - първият глух 
състезател на олимпийски игри


