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ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЪТЕКИ

НОВА ИДЕЯ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Законът за българския жестов език, който – за наша 
чест и гордост, беше приет като официален в началото на 
тази година,  ни даде „полет” за нови идеи, за инициати-
ви, желания, стремежи и... пориви.

Да – много ще можем да сторим оттук нататък вече 
– законно и почтено, за нашите права, за културата ни, 
за приобщаването ни в обществото.  Много ще можем – 
единни и устремени.

Но, за да бъдем такива, като силна общност, която има 
своята идентичност и култура на общуване, най-важното 
е да знаем... своя език! Единният наш български жестов 
език, съобразен с българската граматика и с нейните пра-
вила за правопис и говор. Законът вече изисква това от нас.

 Ето защо във вестник „Тишина”  дадохме още преди 
месеци  широка трибуна за обсъждане и мнения по този 
въпрос. Публикациите  сте ги чели. Очакваме и още мне-
ния в новата ни рубрика „За жестовия език, за негова-
та култура и усъвършенстване”.

 В тази връзка, в два от предишните броеве на вест-
ника, драги читатели, ви запознахме с квалифицирано-

то мнение на Тилка Кайрякова, уважаван член на Упра-
вителния съвет на Националната асоциация на прево-
дачите на жестов език в България и глух преподавател 
по жестов език, относно състоянието на жестовия ни 
език днес, на неговата култура и развитие, но и още 
по-важно – ВЪПРОСЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕЗИКА НИ. 

Една тема, която винаги е била първостепенна за Съ-
юза на глухите в България, но която сега излиза с нова 
сила и важност. Днес я продължаваме с публикацията 
„Преподавателски пътеки”, където авторката споделя 
разсъждения и препоръки за това, какво трябва да изис-
ква преподавателят от курсистите си, за да има качествен 
резултат от обучението.

Едно интересно, обективно и точно мнение от 
„първо лице”!

Прочетете на стр. 3

„Хората с увреждания са пъл-
ноправни граждани, които се полз-
ват със същите права като оста-
налата част от населението. Те 
имат активна роля в нашето об-
щество и това e важи особено за 
младите хора с увреждания.”

Под това мото премина проек-
тът „In their shoes” Еразъм+ КА 1, 
финансиран от Европейския съюз. 
Координатор на проекта е Para 
Taekwondo klub Krijesnice от Хър-
ватия, докато партньорите са 
ArTeam от България в кооперация 
със Съюз на глухите в България и 
МОСГБ, дружеството Млади ев-
ропейци от Словения и асоциация 
Бабилон Травел (АБТ) от Румъния.

„В техните обувки” е уникален 
проект, в който младежи от МОСГБ 
имаха възможност да се докоснат до 
тайните на таекуондо – южнокорей-

ско бойно изкуство. Проектът беше за 
младежки обмен, финансиран от Ев-
ропейския съюз, в който участниците 
подготвят семинари и подготвителни 

задачи, изследват бойни изкуства и 
как е най-добре да изразяват себе си 
и културната си идентичност.

Продължава на стр. 4

Проект „В техните обувки” – 
международен младежки 

обмен по програма Еразъм+

Специалното училище с традиции, настояще и бъдеще
Защо да изберем училище за ученици с увреден слух " Проф. д-р "Дечо Денев"

гр. София

ПРЕДИМСТВА
Обучение по общообразователни учебни предмети, преподавани по

специални методи и форми на общуване.
Обучение по специални учебни предмети с цел формиране и развитие на

речта, говорното мислене и комуникативните умения на децата,
преподавани само в специалното училище.

Безплатна диагностика на слуха и говора
Безплатна индивидуална рехабилитация на слуха и говора за всички

ученици;
Безплатна пробна рехабилитация на слуха и говора на всички деца през

месеците ЮНИ и СЕПТЕМВРИ

Целодневни групови занимания и дейности по интереси
Художествени, творчески, спортни мероприятия с цел пълноценна социална

интеграция
Консултация на деца и родители с училищен психолог.

контакти : 02/8556117- директор
e-mail: deafschool@mail.bg

 „Повече няма да ме чуеш!” или 
как да не бъдем изгубени в прево-
да“, е проект на театър „Цвете” 
в партньорство със Съюза на глу-
хите в България.

  Реализира се с финансовата 
подкрепа на Столична община по 
програма „Култура“. 

Проектът е нововъведение в 
стремежа си за първи път - дори и 
в световен мащаб, да създаде те-
атрално представление, насочено 
едновременно към публики със слу-
хови нарушения и чуващи зрители.

 Представлението „Повече няма 
да ме чуеш!” ще се играе от глуха и 
чуваща актриса, като и двете използ-

ват жестов език и говорим български 
език. 

Глухи и чуващи зрители на раз-
лична възраст, от тийнейджъри до 
възрастни, ще могат да гледат чрез 
директен стрийминг през социална 
мрежа театралното представление. 
Дискусията ще се води от жестов 
преводач/медиатор от студиото, в 
което актрисите на живо ще преигра-
ват интервенциите, които публиката 
предлага. Публиката няма да е прос-
то наблюдател, а мислещ и изразя-
ващ своето мнение зрител относно 
казусите, които се засягат.

Четете  още на стр. 4

За първи път
Театър за зрители със слухови 
нарушения и чуващи  едновременно

Отложено е 
общото събрание 
на ЕСГ

Поради факта, че по-малко от 50% от 
делегатите са се регистрирали за общото 
събрание и кворумът не е достигнат, на 
10 май бордът на Европейския съюз на 
глухите (ЕСГ) реши Общото събрание да 
се отложи за 28 август 2021 г.

Освен това новият устав все още не 
е подписан, защото все още се чака пъл-
номощно от някои пълноправни членове 
и съответно е необходимо допълнително 
време, за да се подпише новият устав. 

Съветът на ЕСГ работи по новия 7-го-
дишен стратегически план, който ще 
бъде от значение за новата 4-годишна 
работна програма с Европейската коми-
сия и който трябва да бъде одобрен от 
общото събрание. Пълната документа-
ция ще бъде изпратена около средата 
на юли.

София Калинова

Прекрасна новина! На 19 май 
2021 г. италианският парламент при-
зна италианския жестов език (LIS) за 
официален на национално ниво.

Италианската асоциация на глу-
хите (ENS) се бори повече от 15 го-
дини за това признание. Досега в 
Италия имаше много сложен закон 
за езика и свързаните с него услуги. 
Например, в някои региони, той е 
признат отдавна, или има други спе-
циални закони за услуги, свързани с 
достъпна среда за ежедневни нуж-
ди, а в други – не. 

След продължила десетилетия 
борба, разочаровани надежди, бит-
ки на всички нива, кампании за пови-
шаване на осведомеността, заседа-
ния, петиции, конференции, проекти 
и масивни улични демонстрации, 
след този толкова сложен период, 
който не направи нищо друго, освен 
да понесе и усили дискриминацията, 
която глухите хора в страната изпит-
ваха всеки ден, най-накрая се стигна 
до този значителен резултат. Знак за 
цивилизация и постижение не само 
за глухите хора, но и за цяла Италия. 

Признанието на LIS е свързано с 
дългоочаквана промяна във всички 
области, за по-добро бъдеще на глу-
хите хора в Италия. Поздравления за 
признанието и положителната енер-
гия за ENS и CGSI за следващите про-
мени!

Сега Швейцария е единствената 
останала държава в ЕС без призна-
ние на жестовия език.

Дано скоро получим новина и 
оттам!

Росица Караджова

Поздравления за глухата 
общност на Италия
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Eкип от 37 глухи преводачи 
от Европа направиха достъп-
ни песните на международния 
фестивал „Евровизия”, който 
се проведе от 18 до 22 май т. г. 
в Ротердам, Нидерландия.

Българската песен и бъл-
гарското участие на фестива-
ла бяха представени с жестов 
превод от Росица Караджова

И тази година глухите хора 
имаха достъп  не само за  гледа-
не, но и за разбиране, и за участие 
с гласуване в този най-популярен 
песенен конкурс на Европа. 

Това се случи чрез участието 
на екип от 37 глухи преводачи 
от цяла Европа, които използва-
ха международният жест, за да 
правят „пърфомънс” със състеза-
телите от техните страни, които 
пеят и се състезават в шоуто. 

Достъпът за нас беше пре-
доставен от организацията на 
глухите с нестопанска цел в Хо-
ландия DoofCentraal. На  тяхна-

та платформа можеха  да бъдат 
гледани в реално време 37 глухи 
преводачи

  „Евровизия” беше предава-
на всяка състезателна вечер. Със-
тезателите пееха, имаха сложни 
изпълнения, но имаше и период 
за елиминации, при които зрите-
лите трябваше да гласуват.

  Хората от България може-
ха да гледат това европейско 

шоу чрез ютуб страницата на 
DoofCentraal във фейсбук. 

 И бяха горди, че песента на 
Виктория „Growing Up Is Getting 
Old”, беше преведена от един-
ствената  избрана за междунаро-
ден жестов превод Росица Кара-
джова от България. 

И нещо любопитно. В плат-
формата на глухите преводачи, 
които осъществяваха междуна-

родния жестов превод на песни-
те и техните видеоклипове, няма 

никакви звуци, няма музика или 
заден екран за текущата телеви-
зия на живо. Те нямат това. Но 
ако се интересувате да гледате и 
двете едновременно, това, което 
препоръчвам, е да използвате 
ютуб официалния акаунт на Ев-
ровизия за достъп на хората от 
България за гледане. Това е само 
ако се интересувате. А ако иска-
те да се възползвате от възмож-
ността да гледате, да се наслаж-
давате на международния жест?

Грабнете този шанс да гледате 
тези линкове:

DoofCentraal: 
https://doofcentraal.nl/esc-is/
Запознайте се с 37 глухи 

преводачи: https://youtu.be/
nqNSED5V7zU 

В новия акаунт на Росица Ка-
раджова в Инстаграм - @sign-
paap, е качено видеото на песен-
та на Виктория. 

Росица Караджова

Обществото с 
интерес към 

нашите проблеми
     
На 26 май т. г. Росица Кара-

джова, председател на Мла-
дежката организация към 
Съюза на глухите в България 
и Силвана Павлова, жестов 
преводач при СГБ, участваха 
в телевизионното предаване 
„Пътят” по ТВ 1.

Водещата Мария Дамя-
нова разговаря с тях повече 
от час, като въпросите, които 
им зададе, бяха свързани с 
проблемите на глухите хора и 
най-вече – на младите глухи по 
отношение на образование-
то, развитието на изкуството, 
литературата, театъра и парт-
ньорството им в различни про-
екти за подобряване на техния 
живот, и социалното им при-
общаване в обществото.

Разговорът беше изключи-
телно любопитен за зрители-
те на телевизията, които още 
по време на предаването, се 
включиха с много въпроси 
към представителите на наша-
та организация.

Очаквайте подробности за 
този изключително полезен 
разговор по ТВ 1 в следващ 
брой на вестник „Тишина”.

Всяка година на 11 февруари 
Европейският съюз отбелязва деня 
на единния европейски номер за 
спешни случаи 112 (ЕЕН 112). През 
декември 2020 г. Европейската ко-
мисия публикува доклада за ефек-
тивността на прилагането на номера 
за спешни случаи 112, който беше 
представен на Европейския парла-
мент и на Съвета, в съответствие с 
Европейския кодекс за електрон-
ни съобщения. Тук публикуваме 
основните факти, установени при 
проучването конкретно за хората с 
увреждания, в това число и хората 
с увреден слух.

„В съответствие с член 26, па-
раграф 4 от ДУУ държавите-членки 
са длъжни да гарантират, че достъпът 
до услуги за спешна помощ за крайни 
ползватели с увреждания е равносто-
ен на достъпа, предоставен на оста-
налите крайни ползватели. Принци-
път на равностойност предполага, че 
крайните ползватели с увреждания 
следва да могат да осъществят дос-
тъп до службите за спешно реагира-
не чрез услуги за електронни съобще-
ния по начин, който е функционално 
равностоен на достъпа до услуги за 
спешна помощ, гарантиран на оста-
налите крайни ползватели чрез по-
виквания към номер „112”.

В резултат на редовния монито-
ринг на спазването на тези правила 
през юли 2019 г. комисията започна 
производства за установяване на не-
изпълнение на задължения срещу 
Германия, Испания и Чехия заради 
липсата на равностоен достъп за 
крайни ползватели с увреждания. 

До момента държавите-членки 
внедриха широка гама от решения за 
достъпност, с които да се осигури дос-
тъп на крайните ползватели с увреж-
дания до службите за спешно реаги-
ране: текст в реално време, цялостен 
разговор, кратки текстови съобщения, 
приложения за спешни повиквания, 
уеб услуги, услуги за предаване, дос-
тъп от специални устройства, елек-
тронна поща или факс. В 17 държа-
ви-членки са внедрени приложения 
за спешни повиквания, които, в зави-
симост от начина, по който са проекти-
рани, се основават на осъществяване 
на спешни повиквания или на комуни-
кация под формата на кратки текстови 
съобщения, но могат да служат и като 
платформа за осигуряване на комуни-
кации под формата на текст в реално 

време и цялостен разговор в съответ-
ствие със съвременното технологично 
равнище. Освен това приложенията 
могат да предоставят точна информа-
ция за местоположението, получена 
от телефонния апарат, чрез канала за 
пренос на данни. При услугите за пре-
даване за крайни ползватели с увреж-
дания също е възможно да се разчита 
на прехвърляне, така, че да се осъ-
ществи достъп до службите за спешно 
реагиране. В тези случаи в държави-
те-членки все още не са внедрени 
решения за предоставяне на инфор-
мация за местоположението на полз-
вателя, но това следва да е възможно 
от техническа гледна точка.

От 21 декември 2020 г. за край-
ните ползватели с увреждания 
следва да се прилага изменената 
и укрепена правна уредба, посоче-
на в член 109, параграф 5 от ЕКЕС, 
която изисква мерките за крайните 
ползватели с увреждания да са в съ-
ответствие с правото за хармонизи-
ране на изискванията за достъпност 
на продукти и услуги, и има за цел 
да гарантира оперативна съвмес-
тимост между държавите-членки. 
Европейският акт за достъпността 
(ЕАД) предвижда в допълнение 
към гласовите повиквания да са 
налични и спешни повиквания чрез 
текст в реално време или, когато 
има възможност за видеовръзка, да 

са синхронизирани като цялостен 
разговор. Националните системи на 
PSAP трябва да изпълнят тези изиск-
вания до 28 юни 2025 г. 

Член 14 от регламента относно 
роуминга укрепва разпоредбата 
единствено по отношение на въз-
можността за достъп до службите 
за спешно реагиране чрез „безплат-
но набиране на ЕЕН 112. Крайните 
ползватели с увреждания обаче не 
са информирани от техните мобил-
ни оператори относно средствата 
за достъп до спешни повиквания в 
посещаваната от тях държава от ЕС. 
Също така те не се ползват от равно-
стойни средства за достъп, особено 
в случай на роуминг. Докато тези 
крайни ползватели не са в състояние 
да осъществят повиквания към но-
мер „112“, те трябва да разчитат на 
разпокъсани национални решения, 
които често не са равностойни на 
двупосочната гласова комуникация. 

Само 9 държави-членки, сред 
които и България, докладваха за 
внедряването на средство за дос-
тъп, което гарантира основните 
функции за интерактивна комуни-
кация и информация за местопо-
ложението на ползвателя и което е 
достъпно за използващи роуминг 
крайни ползватели. Но всички по-
сочват, че не могат да гарантират, 
че местният оператор няма да 

начисли такса на крайния ползвател 
за използването на алтернативното 
средство за достъп. Това може да 
се обясни с ограниченията в юрис-
дикцията и с липсата на капацитет 
за мониторинг.

ВАЖНО: Съгласно член 109, па-
раграф 5 от ЕКЕС се изисква да се 
гарантира достъп до службите за 
спешно реагиране, когато това е 
осъществимо, без предварителна 
регистрация. В случай на нацио-
нални приложения за спешни по-
виквания, чрез които се обслужват 
крайни ползватели с увреждания, 
това би означавало местното при-
ложение да може да се използва в 
посещаваната държава-членка на 
ЕС, за да се осъществи достъп до 
службите за спешно реагиране.

От въвеждането на единния евро-
пейски номер за спешни повиквания 
през 1991 г. досега целта на законо-
дателите на ЕС е да се гарантира, че 
всеки нуждаещ се гражданин раз-
полага с възможно най-бърз достъп 
до службите за спешно реагиране. 
Настоящият доклад показва, че обра-
ботването на спешните повиквания, 
наличието на точна информация за 
местоположението на лицето, осъ-
ществяващо повикването, наличието 
на равностойни средства за достъп за 
крайни ползватели с увреждания из-
пълняват важна роля в ефективността 
и скоростта на спешните действия, 
които се предприемат от службите за 
спешно реагиране. 

Извод: Крайните ползватели с ув-
реждания не се ползват от напълно 
равностойни средства за достъп до 
службите за спешно реагиране, осо-
бено в случай на роуминг. Когато тези 
крайни ползватели не са в състояние 
да осъществят повиквания към но-
мер „112“, те трябва да разчитат на 
разпокъсани национални решения. 
Това положение контрастира с нали-
чието на хармонизиран единен евро-
пейски номер за спешни повиквания 
„112“ за други крайни ползватели и 
представлява значителен пропуск по 
отношение на достъпността на служ-
бите за спешно реагиране. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева от сайта на ЕК

„Евровизия 2021” отново беше 
достъпна за глухите хора на Европа

Публикуваха доклада  на ЕК за ЕЕН 112 
с изводите за ползването му от хора с увреждания
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Тилка Кайрякова

Преди два броя и по-точно, 
в бр. 8 на вестник „Тишина” се 
спрях на качествата и умени-
ята, на които трябва да от-
говаря един преподавател по 
жестов език. Днес ще обърна 
внимание на това какво той 
трябва да изисква от курси-
стите си, за да има качествен 
резултат от обучението.

Започвам с уточнението, че 
не е лесно да поправяш хората 
в тяхното възприятие на какво-
то и да било. Човек има своите 
предели на възприемчивост и 
възможност за реплика – чисто 
индивидуални, чисто физически, 
чисто интелектуални, често и чис-
то психически. Когато говорим 
за жестовия език и усвояването 
му, можем да говорим много за 
това до каква степен се усвояват 
жестовете правилно и доколко 
се възпроизвеждат точно. Все-
ки един лектор има внушителен 
запас от истории, свързани с гор-
ната тема и ако седнете на при-
казка с него може да се смеете от 
сърце.

Работата обаче не се състои 
в това да се смеем, а да се за-
мислим. И то дълбоко. И да си 
зададем въпроса: Дали в обучи-
телния процес нещо куца или 
причината е другаде? Винаги 
можем да изтъкнем като основна 
причина възрастта на курсистите 
и индивидуалните двигателни 
възможности, но това не е доста-
тъчно оправдание. Да, възрастта 
на по-голямата част от обучава-
щите се е около и над 30-40 го-
дини. Не че липсват млади, но се 
броят на пръсти. Като правило, 
курсистите под 30-годишна въз-
раст са все още неориентирани 
и са в курса повече от любопит-
ство, отколкото, за да приложат 
знанията реално. Курсистите над 
30-е са практикуващи учители, 
ресурсни учители, логопеди, или 
желаещи за преводаческа пра-
воспособност, които оценяват 
реалността от знанията и търсят 
приложението им. Независимо 

от мотивите, подходът към все-
ки трябва да се основава на две 
основни неща: индивидуалното 
темпо и точността на жестикули-
рането. Не можем да караме ня-
кой да препуска, когато неговият 
естествен ход е вървежът, но мо-
жем да изискваме да се заучават 
точните възпроизводства на жес-
товете.

Ще отворя и темата дали точ-
ността на жестикулирането е ек-
вивалентна и паралелна на раз-
витието на пластичността, с коя-
то се извършва жестът? От моя 
лична гледна точка точният жест 
и пластиката са два аспекта, кои-
то се развиват самостоятелно и 
независимо едно от друго. Пър-
востепенно важно е усвояването 
на правилното възпроизводство 
на жеста, докато пластичността 
се обуславя от два фактора – ин-
дивидуалната пластичност на 
ставните връзки и практиката. 
За първото е необходимо целе-
насочено занимание и повторе-
ние на жестовете до усвояване 
на правилното им оформяне. За 
второто – практика, практика и 
пак практика.

В началото на обучението на 
всички курсисти ръцете са като 

„дърво”, а жестовете изглеждат 
като „дървени”. Всеки един от 
нас е преминал през този период 
на „вдървеност”. До каква степен 
и с каква скорост ще бъде пре-
одолян този „проблем”, зависи 
отново от индивидуалността, но 
и от това дали практикува жестов 
говор активно. Колкото по-дейна 
е практиката, толкова по-скоро 
ръцете ще „омекнат” и ще при-
добият приятна пластичност, а 
жестовете ще изглеждат плавно 
преливащи един в друг. Като раз-
каз.

Още по време на заучаване 
на тематичните думи и приле-
жащите им жестове е добре да 
се коригират неточностите в из-
жестикулирането. Като правило 
е, и че курсистите възприемат 
огледално движенията на лекто-
ра и повтарят движението с про-
тивоположната ръка. Т. е., ако 
лекторът показва с дясна ръка 
движението, те го повтарят с ля-
вата. Този проблем се забелязва 
при всички учащи, независимо 
дали форматът на обучение е 
присъствен или онлайн. Поради 
тази причина се налагат чести 
корекции на активната ръка. Тук 
не говорим за курсисти с активна 

лява ръка, а просто за инстинк-
тивно движение, породено от ог-
ледалното възприемане на обек-
та пред тях. Имайки опит, лекто-
рът трябва умело да води урока, 
като посочва коя ръка е активна и 
коя пасивна. Меко и с такт да по-
правя неточности във възпроиз-
водството на жеста от ученици-
те си. Търпеливо и без излишна 
емоция и нервност да обяснява 
правилното движение. Да заста-
ва до обучаващите се и заедно 
да извършват движението, за да 
се схване неговата траектория на 
изжестикулиране. Много е ва-
жно преподавателят да не показ-
ва нервност или друга негативна 
емоция, тъй като тя се предава 
на групата, а у неумелия курсист 
се поражда неудобство и чувство 
на срам, което води до занижен 
интерес, неактивност на курсис-
та и ниски резултати. Всеки един 
обучаващ се трябва да бъде по-
ощряван, независимо колко чес-
то и грубо бърка и прави грешки. 
За да се избегнат в голяма степен 
огледалните реакции у обучава-
щите се е необходимо лекторът 
да има умения за показване на 
жеста и с двете ръце – лява и 
дясна. Това облекчава обучител-
ния процес и води до по-голяма 
точност на възпроизвеждането 
от отсрещното лице.

Трудните жестове като „съ-
ществително, глагол, прилагател-
но” се усвояват с по-бавно темпо 
поради силното извиване на ръ-
цете в китките и неудобството, 
породено от това. Добре е на 
обучаващия се да му се подсказ-
ва многократно как стоят ръцете 
и как тялото, за да усвои точната 
поза и жест. Жестът „посредник” 
традиционно е препъникамък 
за курсистите, що се отнася до 
запомнянето му. Сложните аб-
страктни думи и словосъчетания 

е препоръчително да се зауча-
ват на основата на асоциации и 
маркери, с чиято помощ да се 
възпроизведе правилно жестът. 
Много често това е буквалният 
„говор” на жеста, който казват 
ръцете (например: „афера” – ръ-
цете буквално казват „нечестна 
сделка”). Знаейки тези неща, 
преподавателят трябва да сти-
мулира у курсистите си образ-
ното и асоциативно мислене. 
Да предизвиква у тях творчески 
подход и стимулиране на въоб-
ражението. Да предоставя игро-
ви модели за интерпретиране 
на текст с цел преодоляване на 
напрежението, отпускане и ин-
туитивно търсене на решение за 
жест. Често това могат да бъдат 
пантомимни кратки етюди или 
занимания по групи/по двойки, 
важното е учебният процес да се 
накъса и да се освежи с акценти 
на артистичност, игра и забавле-
ние. Границата обаче не трябва 
да се размива. Това е учебен про-
цес и играта е само една малка 
част от него, а не основно мето-
дическо правило.

Балансът в обучителния про-
цес е необходимо условие за 
топла и задушевна атмосфера в 
групата. Търпението, толерант-
ността, взаимопомощта между 
самите курсисти – също. Отново 
подчертавам, че търпението на 
преподавателя се предава и на 
групата и затова той е основният 
балансьор на емоциите, основ-
ният стимулатор за отчаяните и 
твърде самокритични „студен-
ти”, а за самонадеяните – регу-
латор. Затова високата култура 
на лектора е необходимо усло-
вие за успешен и положителен 
резултат на обучението.

Преподавателски пътеки

Във връзка с публикация напра-
вена в брой 7, страница 3 на 19 ап-
рил т.г. в изданието на Съюза на 
глухите в България – в. „Тишина“, 
със заглавие „Непознаването на 
книжовния език води до неграмот-
ност!“, фондация „Взаимно“ желае 
да поиска право на отговор. 

Считаме, че темата е изклю-
чително чувствителна, деликатна, 
сложна, вълнува хиляди глухи хора в 
България, и е пряко свързана с това 
какво бъдеще искаме за всички нас 
и нашите деца. Аргументите ни за 
исканото право на отговор и защита-
ваната от нас теза е следната.

В статията авторът емоционално 
изразява мнение, което подвежда 
читателите и съдържа неверни твър-
дения. 

Законът за българския жестов 
език е дълъг процес. В неговото из-
работване участваха експертни групи 
с представители на глухата общност 
и институциите, които в продълже-
ние на близо две години приемаха, 
отхвърляха и редактираха различни 
предложения, докато се утвърди така 
приетата рамка. Законът беше при-
ет едва в началото на тази година с 
ПЪЛНО парламентарно мнозинство. 
Това отхвърля тезата, че се е случил 
предизборно, тъй като бе приет от 
управляващи и опозиция без въз-
ражения. Нещо повече цялата глуха 
общност, която беше в течение на 
изработването на закона го възприе 
и одобри изключително възторжено.

Нека поясним защо Закона за 
българския жестов език е свързан 

с жестовия език, а не с книжовния. 
Това засъжаление не може да бъде 
възприето и разбрано от някои хора, 
които продължават да се възмуща-
ват как може да се стигне до негра-
мотност.

Всъщност, дами и господа, негра-
мотност най-общо елипсата на уме-
ния за чете и писане. Без български 
жестов език в продължение на де-
сетилетия грамотността сред глухи-
те хора в България не се подобрява 
съществено, напротив. Хиляди глухи 
хора биваха лишавани от възмож-
ността да учат, да се развиват, полу-
чават информация на български жес-
тов език. В резултат на това те стават 
все по-маргинализирани, изключени 
от социално-икономическия живот 
на страната и зависими от помощта 
на държавата и чуващите. 

Законът за българския жестов 
език не беше създаден, за да угоди на 
различни хора в неравностойно поло-
жение. Законът за българския жестов 
език е за жестовия език в България. 
Точка. В него се урежда реда, права-
та, задълженията, взаимоотношени-
ята между държавата от една страна 
в лицето на институциите и глухите и 
сляпо-глухите лица, носители на жес-
товия език от друга страна. Законът 
няма за цел да противопоставя бъл-
гарския жестов език на българския 
книжовен език. Двата езика имат 
различна граматика и тепърва пред 

глухата общност стои задачата да 
издигнат лингвистично, фонетично, 
академично българския жестов език 
на нивото на словесния език. 

С жестовия език не се делят хо-
рата на българи и небългари, гра-
мотни и неграмотни. Това са оста-
рели, средновековни разбирания и 
хипотезата „за – анти“ не е констру-
ктивна, нито подобрява качеството 
на живот на глухите хора. Нашата 
основна цел е именно тази – глухия 
човек да се превърне в независим, 
активен субект на стопанския живот 
на страната, със самочувствие и зна-
ния. Така, че хипотезата за неграмот-
ността е точно обратно на целта, коя-
то Закона за българския жестов език 
преследва. 

Четенето по устни, произнасяне-
то на думите жест по жест и всякак-
ви други техники на общуване не са 
устойчиви и не дават надеждност на 
информацията. Авторът на статията 
споменава, че използва скъп апарат и 
чете по устни. А какво да правят хора-
та, които нямат скъп апарат и не четат 
по устни, или хората, които не гово-
рят. Законът за българския жестов 
език създава възможност той да се 
развива като пълноценен език за об-
щуване между хората. Няма друг път. 

В САЩ действа университет за 
глухи, в който се преподава изцяло 
на жестов език, много от препода-
вателите са глухи и там се правят ис-

тински науки за глухите хора, водят 
се лекции от молекулярна биология 
до астрофизика и ренесансова лите-
ратура. Как това е възможно някъде 
другаде по-света, а българския жес-
тов език да не може да постигне това. 
Моля, не прехвърляйте собствените 
си заблуди върху глухите хора. На тях 
се дължи много за изгубеното време 
и възможности. Те трябва активно да 
се включат в целия процес на утвър-
ждаване на жестовия език като език 
на глухите и да бъдат водещи лидери 
в тези промени – нито слабочуващи-
те, нито преводачите, нито чуващите 
– глухите като естествени носители 
на този език, който е основен за тях и 
е тяхно право по рождение – следва 
да решават, работят и развиват жес-
товото езиково богатство. 

В момента в България няма глухи 
научни изследователи, глухи линг-
висти, глухи преподаватели. Това 
предстои да се промени. Тази есен 
в Софийски университет ще започне 
първата магистърска програма по 
български жестов език. На дневен 
ред е организирането на обмен на 
опит и знания с Хумболтски универ-
ситет в Берлин както за студенти така 
и за преподаватели. Паралелно с 
това вървят програми за обмен суни-
верситета Галодет в САЩ. Започнаха 
научни инициативи водени от глухи 
хора, които активно си партнират с 
институциите в изготвянето на мате-

риали, свързани с български жестов 
език. България предстои да наваксва 
изоставането си спрямо останалите 
държави и Законът за българския 
жестов език е достатъчно иновати-
вен, модерен, добре написан, че тук 
вероятно глухата общност ще изпре-
вари дори държави с по-стари тра-
диции. 

Беден е не жестовия език. Бе-
дни са познанията и въображението 
на авторите, които предпочитат да 
останат в своята зона на комфорт и 
да не опознаят света на глухите, към 
който са се присъединили не по рож-
дение, а впоследствие. Да си чуващ 
и научиш книжовен език е чудесно. 
Но как да научиш книжовен език, ако 
си глух и пред теб има чуващи пре-
подаватели, телевизионни предава-
ния и образователни теми, където 
изцяло се говори. Как да се научи 
книжовния език само с четене по 
устни, когато вече цяла година се но-
сят маски. Как с четене по устни ще 
защитите дипломна работа или ще 
водите телефонен разговор. 

Когато говорим за цяла общност 
каквато е глухата трябва да мислим 
не само за себе си и за нашите собст-
вени умения. Трябва да мислим все-
обхватно и да умеем да проявяваме 
разбиране и емпатия. 

В противен случай нито глухите, 
нито чуващите ще ви разберат и вие 
все така ще си задавате въпроса как-
во е да си чуващ сред едните и глух 
сред другите. 

С уважение, Иван Бургов, 
фондация „Взаимно“

Предоставено право на отговор
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Отчетно събрание в ТО-Ракитово

Пак сме заедно

От стр. 1

„В техните обувки” е уникален 
проект, в който младежи от МОСГБ 
имаха възможност да се докоснат до 
тайните на таекуондо – южнокорей-
ско бойно изкуство. Проектът беше 
за младежки обмен, финансиран от 
Европейския съюз, в който участни-
ците подготвят семинари и подготви-
телни задачи, изследват бойни изку-
ства и как е най-добре да изразяват 
себе си и културната си идентичност.

Приемащата организация (Para 
taekwondo Club Krijesnice) бе резер-
вирала уникален хостел в центъра на 
града, където се провеждаха нефор-
малните срещи и бяха представени 
националните вечери.

Активните дейности бяха про-
веждани на открито в красивия парк 
Максимир, който се намира в центъ-
ра на Загреб. Проектът събра мла-
ди хора от България, Румъния, Сло-
вения и Хърватия, а основната тема 
на проекта беше бойните изкуства 
за младежи със специални нужди и 
млади хора с различни възможнос-
ти, разработен с основната цел да 
стимулира социалното включване на 
младите хора с увреждания, както и 
да създаде мост между различните 
социални групи и да изгради по-до-
бро взаимно разбиране и диалог. 

Целите на проекта бяха: да под-
помага взаимодействието и разви-
тието на разбирателство, толерант-
ност и приемане между млади хора 
с и без увреждания; да насърчава 
изразяването, обсъждането на общи 
ценности и намиране на общи инте-
реси като канал за установяване на 
качествен диалог и сътрудничество 
между участниците; повишаване на 
знанията на участниците за това как 
да общуват ефективно, както и зна-
чението на работата в екип и сътруд-
ничеството, поставянето на цели, 
самодисциплината, уважението към 
другите и значението на правила-
та; предоставяне на възможност на 
участниците в неравностойно поло-
жение да поемат рискове и да се 
научат как да управляват неуспеха 
и успеха в безопасна и подкрепяща 

среда; повишаване на междукултур-
ната информираност на участници-
те, чувството им за принадлежност 
към една и съща общност в ЕС, както 
и развиване на техните езикови уме-
ния;  популяризиране на програма 
Еразъм+ и нейната стратегия за при-
общаване и разнообразие.

Нашите представители – Катя Ру-
сева на 16 г., от гр. Сливен, дете на 
глухи родители; Алекс Йорданов на 
19 г. от София, от глухо семейство; 
Габриела Спасова на 18 г. от София – 
дете на глухи родители; Александър 
Йорданов на 18 г., чуващо семей-
ство; Иво Ласонов, на 28 г., чуващо 
семейство и Меги Салтова на 15 г. от 
Пловдив, глухо семейство с чуваща 
сестра; бяха избрани за много крат-
ко време, благодарение на бързата 
реакция и контакти на ръководството 
на МОСГБ. А подборът бе направен 
съответно с опитността и познаване-

то на бойни спортове, както и участи-
ето в проекти като този.

В интервю с тях – в следващ брой 
на вестник „Тишина”, ще разберете 
подробности и лични впечатления на 
организаторите.

Ръководители на проекта са  Ро-
сица Караджова – лидер,  и Силвана 
Павлова, преводач от и на българ-
ски жестов език и английска реч. В 
рамките на проекта бяха постигнати 
всички цели, а впечатлението, което 
оставиха нашите млади хора, беше 
знаменито. Уроците по жестов език, 
непрестанната комуникация и фактът 
че бяха настанени смесено, дадоха 
своя резултат като начало на едно 
бъдещо приятелство, изтъкано от 
уважение и споделени емоции.

Очаквайте интервютата на младе-
жите ни!

Изготвили: Росица Караджова 
и Силвана Павлова

От стр. 1

Представлението „Повече няма да ме чуеш!” ще се 
играе от глуха и чуваща актриса, като и двете използват 
жестов език и говорим български език. 

Глухи и чуващи зрители на различна възраст, от тий-
нейджъри до възрастни, ще могат да гледат чрез дирек-
тен стрийминг през социална мрежа театралното пред-
ставление. Дискусията ще се води от жестов преводач/
медиатор от студиото, в което актрисите на живо ще 
преиграват интервенциите, които публиката предлага. 
Публиката няма да е просто наблюдател, а мислещ и из-
разяващ своето мнение зрител относно казусите, които 
се засягат.

На 12 май 2021 г., спазвайки всички епидемични мер-
ки, ние проведохме дълго чаканото събрание на ТО на 
глухите в Ракитово. Причината беше, че трябва да за-
почнем подготовка за отчетното ни събрание, според 
изискванията на РО-Пловдив. Също така трябваше да се 
запознаем с подготовката за националния събор по спор-
тен риболов.

С голямо желание, емоции и радост се срещнахме 
в нашия клуб. Гости ни бяха нашите ръководители от 
РО-Пловдив - г-н Драгомир Драголов, г-жа Нели Сар-
кизова и др. Гостите ни донесоха много дарове - посуда 
за нашия клуб, дрехи и компютър с всичко необходимо.

Много ни зарадваха и впечатлиха с добротата към 
нас, те много пъти са го правили, но сега ни изненадаха с 
вниманието си към нас, глухите членове, с тяхната човеч-
ност и съпричастие.

Благодарим Ви, скъпи наши ръководители! Ние не 
се съмняваме във Вашата преданост и човечност, и още 
веднъж Ви благодарим от все сърце!

Бяхме щастливи, че пак сме заедно и можем да спо-
деляме нашите проблеми и да правим планове за  нови 
срещи и излети. Пролет е!

Величка Стоева, 
организационен секретар на ТО-Ракитово 

НОВА ИДЕЯ В СВЕТА НА 
ИЗКУСТВОТО

За първи път
Театър за зрители със 
слухови нарушения и чуващи  
едновременно

 Предвижда се по-нататък и дигитализиране на кук-
леното представление „Вещица за чудо и приказ” с жес-
тов превод, който да осигури съвместен достъп до сце-
нични изкуства на деца с и без увреден слух.  

Общите цели на проекта са насочени в две посоки: на 
първо място,  реализиране на достъп до сценични изку-
ства и събития на хора с увреден слух, и на чуващи зрите-
ли едновременно. А така също и разработване на подход 
за устойчиво възстановяване и разширяване на част от 
обичайната ни дейност.

Проектът обаче има и специфични цели, които пред-
ставляват особен интерес, като развитие за бъдещето. И 
тъкмо тези специфични цели правят проекта уникален! В 
световен мащаб. 

• Директен стрийминг на едно театрално представле-
ние на български жестов и говорим език за ученици със 
слухови нарушения от основен етап на образование и 
техните семейства и приятели.

• Дигитализиране на куклено представление с жестов 
превод за деца със слухови нарушения от начален етап 
на образование и техните чуващи приятели.

• Достигане на продукцията до по-широка публика.
• Развиване на активна дистанционна комуникация 

с публиката, с цел разнообразяване и актуализиране на 
репертоара ни.

• Предизвикване на интерес и мотивация на специал-
ните педагози да бъдат обучени да прилагат в практиката 
си този нов опит в театъра.

В представлението „Повече няма да ме чуеш!” участ-
ват:  Виолина Маркова - чуваща актриса, Росица Кара-
джова - глуха актриса и Силвана Павлова - жестов пре-
водач/медиатор.

Росица Караджова

Проект „В техните обувки” – 
международен младежки 

обмен по програма Еразъм+
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След големи перипетии и едногодишно от-
лагане заради ковид-19 най-сетне, на 24 април 
2021 г., групата на СГБ тръгна със самолет на 
„България Еър” за заветния Египет. Групата се 
състоеше от членове на районните организа-
ции от Пловдив, Стара Загора, Дупница, Етро-
поле, Видин, Търговище, Кърджали и, разбира 
се, най-много бяха софиянците, развълнувани 
и с усмихнати лица. С тези редове ще разкажа 
подробно за нашето пътуване, което мина не-
усетно и много приятно – само след 2 часа и 
половина стъпихме на египетска земя, на ле-
тището на Хургада, който е туристическия и ку-
рортен бисер на Египет. Посрещна ни топъл и 
сух въздух, с много приятен ветрец.

Настаниха ни в петзвездния хотел „Jaz 
Aquamarine”, който имаше многобройни ба-
сейни, прекрасна градина и много добър об-
служващ персонал. Стаите бяха прекрасни и 
се чувствахме като в приказка на Шехереза-
да. Обслужването беше „ол инклузив”, като 
хапвахме разнообразно. Особено ни хареса 
арабската кухня. Всички бяха много доволни 
от разнообразието на услугите, които ни пред-
лагаха, обслужването, обстановката, храната и 
времето. Вечер имаше шоупрограми за гостите 
на хотела, от които бяхме запленени.  Хората 
вечер си споделяха, забавляваха се, говореха 
си в една спокойна и бляскава среда. Усмивки 
и настроение имаше навсякъде.

Но това не беше всичко. Предлагаха се по 
избор многобройни програми за посещение 
и разглеждане на историческите и природни 
чудеса на Египет. С яхта посетихме Райския 
остров; а някои се возиха с корабче със стъкле-
но дъно плуваха в Червено море, където има 
коралов риф с различни видове риби с всякак-
ви цветове на дъгата и симпатични делфини. 
Морето беше с кристално чиста вода с тюркоа-
зен цвят със своите приливи и отливи. Видяхме 

и прекрасни делфинчета и сред морската шир 
се чувствахме прекрасно. Децата, щом като 
зърнеха делфинче, пищяха от радост и така 
сред детски викове и шум ние се возехме сред 
прекрасното Червено море.

След няколко дни поехме на екскурзия до 
Луксор, който се е казвал Тива и е бил столица-
та на Египет в Долината на царете. Там се до-
коснахме до 5 000-годишната история на Еги-
пет. Бяхме изумени от огромните колони, обе-
лиски и статуи, строени преди хиляди, хиляди 
години. Мащабност и величественост имаше 
навсякъде в Луксор. Видяхме гробниците на 
фараоните, стенописите, които не бяха изб-
леднели и досега; видяхме и монументални 
паметници, издигнати от древните египтяни 
насред пустинята. 

Екскурзоводът разказваше увлекателно ис-
торията на Египет, а жестовият превод се осъ-
ществяваше от мен. Всички слушаха с огромен 
интерес историята на тази страна. Научихме, 
че при мумифициране на телата се е използ-
вало масло от кедър. Египтяните очертавали 
контура на очите, веждите и горната част на 
клепачите си със зелен и с черен цвят, които 
съдържали антимон и мазнини. Двуцветното 
гримиране създавало зрителна илюзия – очи-
те изглеждали по-големи, по-изразителни. 
Така запазвали силата, младостта и красотата 
в минали времена. Навсякъде по масивните 
колони имаше картуш, които се виждат като 
герданчета за украса. Интересното беше, че в 
Египет имало множество религии, като след 
отпадането на вярата в египетските божества, 
е дошло християнството, което е първото в све-
та като общност, създадено в Египет. По късно 
дошъл ислямът.

Прекосихме Нил и се прехвърлихме на дру-
гия бряг. Гледката на ширналата се спокойна и 
величествена река ни изпълни с чувството за 

непреходност и вечност. С корабче пътувахме 
по реката, която е най-дългата река с дължи-
на 6671 км. Покрай Нил земеделието е било 
голямото богатство на страната и централната 
власт е следяла грижливо за поддръжката на 
напоителните канали, както и за прибирането 
на реколтата и съхраняването й за по-неблаго-
приятни години. Всички почитали величестве-
ната река, защото от нея идвал животът, тя съз-
давала оазисите сред пустинята и поминъка на 
населението. 

Част от групата ни решиха да видят Сахара, 
където сред жълтата и безводна пустиня кара-
ха АТВ, бъгита и високо проходими джипове и 
сред викове, и смях се правеха рисковани ви-
ражи и опити за каскади. Забавлението беше 
пълно. Някои  яздиха камили. Беше забавно, 
вълнуващо и приключенско.

Имахме две гала вечери с вкусни ястия на 
италианска и ливанска кухня; арабските готва-
чи готвят толкова прекрасно, че не можехме да 
устоим. Имахме и двама рожденици, за кои-
то персоналът поднесе торти – изключително 
приятна изненада за рождениците и приятели-
те им. Изобщо – имаше забавление под пълна 
пара. 

Времето беше ярко, слънчево, много то-
пло – до 32 градуса. Имаше много туристи при 
посещението ни на трите големи пирамиди – 
Хеопсовата,  на Хефрен и на Микерин, както и 
няколко по-малки пирамиди, разположени в 
близост до тях. Големите пирамиди са постро-
ени от 2 300 каменни блока, всеки от които 
тежи по 3 тона. Посещението на пирамидите 
беше впечатляващо-отблизо да видим огро-
мните здания устояли на времето. Видяхме и 
Сфинкса и се учудихме на мащаба на строи-
телството на древните египтяни. Не ни пуснаха 
вътре в пирамидите заради забраните за Ко-
вид-19, но отвън те бяха истински величествен 

мащаб на вечността.
Преди да отидем при пирамидите, разгле-

дахме и Кайро, столицата на Египет. В нея жи-
веят 22 000 000 жители, което я нарежда сред 
най-големите градове на Земята. Посетихме 
Кайровския египтоложки музей, видяхме му-
миите на великите фараони, саркофазите, 
златното съкровище на Тутанкамон, как се пра-
вят папирусите и как от папируса се правят сан-
дали, шапки и хартия за писане. В древността 
диворастящият папирус е бил разпространен в 
долината на Нил. Заповедите на фараоните са 
се писали на най-качествените папируси, които 
в днешно време вече почти не се срещат. Дре-
хите на древните египтяни са били от лен, те са 
бръснели до голо главата и тялото, и много се 
гримирали с къна.

Доволни, преситени от впечатления след 
шест дни се прибрахме в България. И веднага 
започнахме да споделяме снимки във фейсбук 
от тази незабравима и запомняща се ваканция. 
Останахме изключително доволни всичко ви-
дяно в Египет – екзотичното прозрачно море 
с красивите си обитатели; оазисите с цветя и 
палми, древният град Карнак, гробниците на 
фараоните и пирамидите, запазили своето ве-
личие.

Изключително горда съм, че успях да орга-
низирам и проведа това паметно за всички ни 
пътуване до Египет въпреки пречките и препят-
ствията, с които се сблъсках! От дълги години 
съм организатор на екскурзии из страната и в 
чужбина, и  с много любов, внимание и грижи 
превеждам на хората с увреден слух. Удовлет-
ворена съм, че всички от групата са добре и са 
останали доволни.

Благодаря Ви приятели! До нови срещи, 
нови изживявания и пак отново да пътуваме 
заедно на красиви екзотични места!

Даниела Минева

Първото организирано посещение 
на наши членове в древния Eгипет
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Една от най-популярните туристически дестинации 
в далечна Гватемала е… вулканът Пакая. За първи път 
този вулкан е изригнал преди 23 000 години! Оттогава 
досега изригва често. Пакая и околностите се намират 
в Националния парк Пакая. Най-новото му изригване е 
на 14 февруари 2021 г. и продължава. 

Фаусто Мюлер е глух гватемалски фотограф, който 
решава да се възползва от възможността да заснеме 
последното изригване на Пакая. 

А Джоел Бариш, глухият пътешественик, в чийто 
сайт има видеоразкази за талантливи глухи хора от 
всяко кътче на планетата, разбира за проекта на Фаус-
то и го моли да сподели как е успял да заснеме горе-
щата лава на действащия вулкан. „Беше си страшнич-
ко”, казва Фаусто. „Около мен струеше непоносима 
горещина, на моменти губех дъха си. Добре, че пред-
видливо сложих специален защитен калъф на фотоа-
парата! Това невероятно преживяване ще ми остане 
спомен за цял живот…”

Фаусто Мюлер има брат – Кенет. През 2015 г. Кенет 
спечели Premio Netflix за първия си филм, трилър, оза-
главен „12 Segundos”. Филмът е добавен към услугата 
за стрийминг за глобално разпространение, което пра-
ви Мюлер първия гватемалски режисьор, който пуска 
филм в международен мащаб с толкова голям обхват 
в близо 60 страни. 

Вдъхновен от успехите на глухия си брат във фото-
графията, Кенет Мюлер решава да създаде филм, пос-
ветен на неговия живот. „Un llanto en silencio” е дра-
ма, вдъхновена от борбите, с които малкият Фаусто се 
сблъсква, след като напълно загубва слуха си по време 
на партизански терористичен атентат. 

„Това, което се случи с брат ми, се отрази и на 
мен, защото първият ми език беше не испанският, а 
езикът на жестовете. С този мой филм, който наре-
кох „Тих плач”, исках да прогоня от душата и мислите 
си това, че брат ми страдаше от загубата на слуха си 
през всичките тези години,” обяснява Кенет. Режи-
сьорът  променя във филма пола на главния герой и 
съсредоточава разказа си върху Тереза – младо глухо 
момиче,  което иска    да има пълноценен живот, но 
непрекъснато е ограничавана от близките си. Роля-
та на Тереза се изпълнява от чуваща актриса и Кенет 
решава да я заведе при брат си, където да прекара 
известно време с глухата общност на Гватемала. Това 
й помогнало да разбере какво означава да живееш в 
държава, която не предоставя възможности за хората 
с увреждания.

„Кръстих филма „Тих плач”, защото мислех, че об-
разът на глух човек, който крещи и плаче, е много 
мощен, както виждаме и във филма. Но ако аз пла-
ча, мога да се чуя. Докато глухият човек, колкото и да 
плаче, не може да чуе себе си или болката си”, казва 
Кенет. С този филм Мюлер се надява не само да създа-
де информираност и съпричастност към всички, които 
имат някаква загуба на слуха, но и да даде представа 
за жертвите на въоръжения конфликт от близкото ми-
нало на Гватемала.

Филмът е създаден с екип от цяла Латинска Аме-
рика, както пред, така и зад камерата – включително 
аржентинският актьор Саул Лизасо, известен с рабо-
тата си в безброй мексикански теленовели, в роля-
та на бащата на Тереза. Пуснат в гватемалските кина 
миналата година със значителен успех,  „Тих плач” 
направи своята северноамериканска премиера ми-

налия месец на филмовия фестивал в Маями и вече 
е достъпен за поточно предаване по Netflix по целия 
свят.

Публикацията подготви Петра Ганчева по 
материали от Remezcla и DeafNati on-Joel Barish 
На снимките: изригването на вулкана Пакая и 

кадър от „Тих плач”

Да снимаш… вулкан отблизо 
и филмът „Тих плач“
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ЛЮБОПИТНО

Приемането на глухите 
хора във Великобритания 
като равноправни, както и 
създаването на британския 
жестомимичен език и негово-
то признаване за самостояте-
лен език е бил дълъг и труден 
процес. 

Първите писмени доку-
менти за живота на глухи 
хора, използващи езика на 
жестовете във Великобрита-
ния, датира от 16 век. До 19 
век повечето от тях са живели 
изолирани в села и градове, и 
рядко се срещали с други глу-
хи хора, в резултат на което 
жестовият език, който глухи-
те хора са използвали, за да 
общуват със своите чуващи 
роднини, съседи и на места-
та, на които са работили, са 
били създадени от самите 
тях. Глухите семейства – ро-
дители и деца, са създавали 
свой жестов език, който дру-
го глухо семейство не би раз-
брало. В изолирани места, 
където е имало повече глу-
хи хора, се появили първите 
по-общи жестове, за дейст-
вия като  „ям”  и „пия”.

Най-старото писмено до-
казателство за общуване на 
глухи хора със създадени от 
тях жестови  знаци е описано 
в „Проучването на Корноул” 
от Ричард Карю, през 1602 г. 
Това е разказ за общуването 
чрез жестове между Едуард 
Боун и неговия приятел Джон 
Кемпе, в който се съобщава, 
че Боун е използвал свои же-
стове, за да предава местни 
новини на своя господар, сър 
Питър Кортеней – член на пар-
ламента в Корнуол. 

Съществуват и други инте-
ресни разкази, в които глухи 
хора създават личен жестов 
език, за да се изпълняват об-
ществените изисквания и ред.

През 1576 г. в енорийския 
регистър на църквата „Св. 
Мартин”  в Лестър, Англия, е 
записан  бракът на Томас Тил-
си и Урсула Ръсел, при който 
младоженецът е използвал 
собствени жестове, за да из-
рази „собственото си съгла-

сие” и да даде своите обети 
като съпруг. 

На съдебен процес в Олд 
Бейли, в Централния крими-
нален съд на Англия и Уелс 
в Лондон, е бил призован 
като свидетел Джон Ръсел, 
глух младеж. Неговата сес-
тра Марта Ръсел заявява на 
съда, че двамата се разби-
рат посредством определени 
произволни жестове, знаци и  
движения, които нуждата от 
общуване между тях, е създа-
ла. Съдът отменя възражение-
то на защитника и Джон Ръсел 
полага клетва като свидетел, 
а Марта е негов преводач. 
Предполага се, че това е пър-
вият жестов превод във Вели-
кобритания пред официална 
институция.

През 19 век започва съз-
даването на специални учи-
лища с общежития и мисии 
за глухи хора, където се съ-
бират повече и по-големи 
групи от глухи. Това слага на-
чало на общността на глухите 
хора във Великобритания и  
необходимостта от нацио-
нален жестомимичен език. 
Британският жестомимичен 
език започва да се използва 
в специализираните учили-
ща за глухи деца и все повече 
глухи хора научават езика до 
края на 19 век. През 1880 г., 
на международна конферен-
ция в Милано, Италия, гру-
па учители работещи с глухи 
деца, налагат идеята, че пре-
подаването и научаването на 
езика на жестовете е вредно 
за усвояването на говоримия 

език и гласуват за предложе-
нието жестовият език да не 
се преподава в училищата 
за глухи деца. Това решение 
е прието от повечето евро-
пейски страни, включително 
и във Великобритания. Тех-
ният, така наречен „орален 
метод” (чрез отчитане на ка-
заното по движенията на уст-
ните) за обучаване на глухите 
деца остава доминиращ бли-
зо век. 

През 1979 г. книгата на д-р 
Р. Конард  „Deaf school child”, 
разкрива тъжната статистика, 
че мнозинството от глухите 
ученици завършват своето об-
разование с ниво на знание 
на 9-годишни ученици.  С ос-
ъзнаването, че устният метод 
е неподходящ за по-голяма 
част от глухите деца, отноше-
нието към британския жесто-
мимичен език се променя и 

става позитивно.
Понятието „британски жес-

томимичен език” („BSL”) се въ-
вежда през 1975 г., когато за-
почват изследвания на линг-
вистиката на езика. Законът 
за дискриминацията от 1995 г. 
стимулира популяризирането 
на британския жестомимичен 
език, като изисква от достав-
чиците на услуги да осигурят 
адекватен за глухите хора 
достъп до техните услуги. Все 
по-голям брой организации 
– театри, музеи, национални, 
исторически сгради и обекти, 
обществени институции и др., 
предоставят жестомимични 
преводачи или видеозаписи 
с информация на жестомими-
чен език.  С годините британ-
ският жестов език придобива 
все по-голямо влияние и по-
пулярност. През 2000 г. глухи-
те хора във Великобритания 

започват поредица от мирни 
походи с искания техния език 
да бъде приет и признат и 
през март 2003 г. правител-
ството официално признава 
британския жестомимичен 
език като самостоятелен език, 
и отпусна 1 милион британски 
лири за неговото популяризи-
ране. Същата година законът 
за комуникациите задължава 
всички телевизионни компа-
нии и канали да предоставят 
жестомимичен превод, както 
и осигуряване на специали-
зирани предавания за глухи 
хора.

Това продължава и до 
днес. Търсят се и се създават 
все повече начини и форми за 
включване на глухите хора и 
може да ги срещнете във вся-
ка сфера на обществения жи-
вот във Великобритания.

Мария Димитрова

Глухите хора във Великобритания 
и техният  жестов език
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След близо година в прину-
дителна изолация заради панде-
мията и мерките, още от март за-
почнахме да планираме разход-
ка до някои от многобройните 
уникални места в нашата страна. 
Това беше станало като традиция 
на организацията ни; само мина-
лата година пропуснахме, пора-
ди епидемичната обстановка в 
страната. 

В клуба имаме голяма карта 
на България, на която са отбе-
лязани почти всички забележи-
телности, заслужаващи да бъ-
дат посетени. И, застанали пред 
картата, почнахме да обсъждаме 
къде да отидем, като се надява-
хме, че поне през месец май ще 
бъде разрешено посещаването 
на обекти и музеи. За наша ра-
дост това се случи! 

За първи път тази година ор-
ганизирахме двудневна екскур-
зия, за да посетим повече места. 
Досега винаги сме организирали 
еднодневна разходка. С нетър-
пение дочакахме деня – 15 май. 
Както винаги, възрастовата група 
беше широкообхватна – туристи-
те ни бяха от 11 г. до 75-годишна 
възраст! 

Като първа спирка беше пред-
видено посещението на Дрянов-
ския манастир и намиращата се 
наблизо пещера „Бачо Киро”. На-
слаждавахме се на хубавото вре-
ме и спокойствието, които ни об-
граждаха там… Тишина и релакс! 
След това се отправихме към 
Габрово, където посетихме Дома 
на хумора и шегата. Последва и 
предварително уговорена среща 
с глухите членове на габровска-
та териториална организация. 
А после поехме на обиколка из 
прочутия етнографския комплекс 
„Етъра”.

Надвечер се отправихме към 
хотел „Прима”, в местността „Уза-
на” в габровския Балкан. Бяхме 
посрещнати топло от домакина. 
С нас имаше и още една голяма 
компания, гости на хотела. За до-
брото настроение домакините се 
бяха погрижили да има музика. 
Сутринта потеглихме към връх 
Шипка. Когато пристигнахме в 
подножието му, разбрахме, че 
след катастрофа са забранили 
достъп на микробуси и автобуси 
до паметника. Разрешено беше 
само за автомобили. И... смел-
чаците за изкачването се оказаха 
малко! Оттам продължихме за 
храм-паметника в с. Шипка.  

Последната ни спирка беше 
Казанлък. Там посетихме Музея 
на розата, където се запознахме 
с вековната история на отглеж-

дане и преработване на масло-
дайната роза у нас. След това се 
разходихме из центъра на града 
и в ранните следобедни часове 
потеглихме за Добрич.

Изморени, но изпълнени с 
положителни емоции, още по 
пътя на връщане... започнахме 
планове за следващата ни раз-
ходка. 

Само да сме живи и здрави, 
ще продължим с традицията и в 
бъдеще!

Петя Митева

НИЕ, ПО ПЪТИЩАТА НА РОДИНАТА

Отговор от бр. 9/2021

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. Остров в Индонезия. 4. Горна част на риза. 6. Стара мярка за 
тежина. 9. Красиво градинско цвете. 10. Тесен панталон. 11. Положителен 
отговор. 12. Дълбок трап. 14. Река във Франция приток на Рона. 5. Музикална 
нота. 16. Горско дърво. 18. Разяждащо чувство. 20. Граматическо понятие. 
21. Отрицание. 22. Модел руски вертолети. 24. Развалина. 27. Абревиатура 
на министерството на отбраната. 28. Името на руска артистка („Васа 
Железнова”). 30. Цвят боя. 31. Вид дърво, от което се правят мебели. 32. 
Името на английски поп певец. 33. Зрителен орган.
Отвесно: 1. Едър бозайник от рода чифтокопитни. 2. Малка локва. 3. Името 
на руска поп певица. 5. Името на една от преводачките на жестов език. 6. 
Израз на изненада, уплаха. 7. Голям и сладък плод. 8. Модел руски самолети. 
12. Стръмен бряг. 13. Първата буква от глаголицата. 15. Човек, който прави 
фокуси. 16. Вид иглолистно дърво. 17. Героиня от роман на Тургенев. 19. 
Името на български киноактьор със сръбски произход (1932-2014). 23. 
Името на френска киноактриса („Никита”) . 25. Абревиатура на някогашното 
управление по безопасност и охрана. 26. Популярно съкратено название на 
неиндентифициран летящ обект. 27. Музикална нота. 29. Преизподня. 31. 
Роман от Стивън Кинг.

Съставила Зоя Гюрова

ТО- Сливен

Останахме доволни 
от екскурзията

Дълго очаквана разходка

На 8 май всички членове от 
териториалната организация на 
глухите в Сливен тръгнахме ра-
но-рано – в 7 сутринта на една 
интересна екскурзия – до музеи-
те на Велики Преслав, Плиска и 
Шумен. Посетихме общо девет 
музея – двата исторически музея 
във Велики Преслав; след това 
и Двора на кирилицата и трите 
музея в Плиска и накрая видя-
хме паметника „1 300 години 
България”, Томбул джамия и два 
музея в Шумен. След разходката 
из града гостувахме в клуба на 

нашите приятели от районната 
организация в Шумен, където бя-
хме поканени от ръководството 
на РО. Цели два часа споделяхме 
помежду си за всичко, което ни 
вълнува. 

Уморени, но доволни,  се вър-
нахме у дома късно вечерта в 22 
ч. Изказваме сърдечната си бла-
годарност на шуменското ръко-
водство и на председателката на 
ТО на глухите в Сливен Ангелина 
Асенова за изключителното гос-
топриемство!

Тонка Цанева


