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ОТ 11 ДО 13 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА НА ЯЗОВИР „СЛАКОВЦИ”
СЕ ПРОВЕДЕ ХI СЪБОР ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Форум на духа и на нашата велика сила!

* Поредният единадесети събор по спортен риболов на Съюза
на глухите в България организиран със съвместните усилия
на Съюза на глухите в България
(СГБ) и Спортната федерация
на глухите в България (СФГБ),
се проведе през тази година на
един прекрасен български язовир
– „Слаковци”.
* Скътан в най-красивото
кътче на планината между
Перник и Брезник, язовирът ни
даде невероятно чувство за
уют и красота, за съпричастност към природата и живота,
който осъзнаваме и виждаме
във всеки миг!
* Тази година съборът беше
отличителен от всички други,
провеждани досега. Първо, заради
рекордния брой участници, а после и заради рекордния улов.
* И докато рекордният брой
участници беше изключителна
заслуга на ръководството на СГБ,
което внесе уникално полезни
промени в регламента за участие, то рекордният улов си беше

лична заслуга и майсторство.
Особено на един от състезателите, който в рамките на определеното време улови 10 килограма
и 600 грама риба!
Това беше едно наистина забележително първенство по
спортен риболов! За което обаче
трябва да кажем няколко много
важни думи.
ЗА ПЪРВИ ПЪТ на този събор
беше включена нова категория в
състезанията – за младежи. ЗА
ПЪРВИ ПЪТ, също така, в отборите при мъжете на 12-е районни
организации бяха включени по
две резерви. Така, че отборите на
РО бяха вече с по 6 състезатели.
И самото първенство ЗА
ПЪРВИ ПЪТ стана друго – по-мащабно, по-пъстро, по-истинско, с
повече младост и красота!

Четете всичко за XI събор по
спортен риболов на СГБ
на стр. 4, 5, 6

ВЕЧЕ И ОФИЦИАЛНО

Глухи преподаватели по жестов език ще обучават курсисти
и основните понятия в преводаческата работа. Превод на 20
думи от темата.
2. Практичен въпрос, свързан
с организация и методика на пре-

На 14 юни т. г. в сградата на
Съюза на глухите в България в
София за първи път се проведе
изпит за професията „Преводач
от и на български жестов език” за
глухи преводачи.
Редно е да се каже, че такова
събитие се случва за първи път
досега! Редно е да се каже също,
то беше извоювано с изключителните усилия и истинска борба
от страна на Съюза на глухите в
България.
Самата дума - глух преводач,
звучеше неразбираемо много

години до сега. Днес е реалност!
ДА!
Първите четирима глухи преводачи издържаха блестящо своя
изпит. И очакват сертификатите
си скоро.
Изпитът беше проследен внимателно и от председателя на
Съюза на глухите в България г-н
Николай Нинов.
На изпита се явиха курсистите:
Катрин Николова, Галина Генчева,
Росица Караджова и Василен Грозев. Обучител на този курс беше
Силвана Павлова, практикуващ

ЧЕСТИТО!

жестов преводач с над 20 г. практика и дългогодишен служител в СГБ.
Комисията за оценка на знанията и резултатите беше в състав: Борислав Денков - председател, Алекс Йорданов – член и
Даниела Минева - член.
Изпитът по част от професията „Преводач от и на български жестов език” код по СППОО:
7620501 включваше:
1. Теоретичен въпрос, включващ основни правила на български жестов език (БЖЕ), както и исторически познания за същността

Специална награда за преводачките на жестов език по БНТ!
Вечерта на 8 юни се състоя поредната официалната
церемония „Мъж на годината”, организирана от „Дарик
радио”. Тази година тя беше в чест на Стефан Иванов и
сина му Максим Иванов, които през 2020-а прекосиха
Атлантическия океан за 105 дни със собственоръчно изработена лодка. Двамата останаха единствените номинирани в престижния конкурс.
На церемонията ежегодно се връчва и специална награда за принос към популярна кауза.
Тази година отличени са БНТ и трудът на жестовите
преводачи в нелеката битка с Covid-19 – Камелия Ангелова, Бонка Саздова, Надежда Мирчева и Ружа Шуманова бяха отличени с наградата, а водещият на новините
на НОВА Николай Дойнов спечели награда за най-стилно
лице от телевизионния екран.
„Марица.бг”
Снимка Десислава Кулелиева

вода.
3. Въпроси, свързани със социално-педагогически тренинг и
решаване на казуси.
На стр. 3
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Нови хоризонти за децата ни
На 5 юни 2021 г. в хотел „Шипка”, гр.
София се проведе общо отчетно-изборно
събрание на сдружение „Асоциация на
родителите на деца с увреден слух” и семинар на тема: „Рехабилитация, образование и трудова заетост на хората с увреден
слух”.
Председателят на АРДУС, г-жа Мария
Кръстева, представи годишния доклад за
дейността и годишния финансов отчет на
АРДУС за 2020 година, а г-н Ивелин Цветков
– отчета на контролната комисия за 2020 г.,
които бяха приети и гласувани от членовете
на организацията, присъстващи на общото
събрание.
Поради изтичане на мандата на управителния съвет и контролната комисия, бяха

избрани нови членове с мандат от четири
години. За председател на АРДУС бе преизбрана г-жа Мария Кръстева и за заместник
председател г-жа Антоанета Яричкова.
След събранието се проведе семинар
на тема: „Рехабилитация, образование и
трудова заетост на хората с увреден слух”.
На въпросите, зададени от родителите относно рехабилитацията, образованието и
трудовата заетост на хората с увреден слух
отговаряха сурдопедагозите г-жа Ива Евстатиева и г-жа Румяна Василева, а за подкрепената заетост - г-жа Силвана Павлова.
Г-жа Анна Ройдева, психолог, представи
темата: „Клипово мислене: последствията
на технологичното развитие върху начините, по които възприемаме и обработваме

информация”.
На семинара си поговорихме „открито”
за българския жестов език и неговото място
в комуникацията, обучението и образованието на децата със слухови нарушения с
г-жа Славина Лозанова.
Мария Панчева, директор на дирекция „Социални практики” в Нов български университет, представи резултатите
от проведеното „Национално социологическо проучване за общността на хората с увреден слух” направено по проект
BG05M9OP001-2.11-0006 „Равни шансове
за децата и младежите с увреден слух и техните семейства.”
Мария Кръстева,
председател на АРДУС

Открита и честна комуникация между членовете на РО-София Вътрешен турнир по спортен риболов
Най-запалените риболовци от
районната организация на глухите в
Ямбол проведоха в края на май състезание по спортен риболов на язовир „Могила”, намиращ се само на 8
км. от града.
Избраното място беше идеално за риболов – тихо и спокойно, с
индивидуални дървени пристани.
Залезите бяха чудни, имаше и възможност да си приготвят хапване

На 10.06. 2021 г. от 18.30 ч. се
проведе общо събрание на районната организация на глухите в София,
което бе уникално, защото се реши
да се направи накуп със събранията
на ТО и РО , при отворени врати и
който иска и желае, да дойде.
Събраха се над 35 души и се
проведе открито, с много дискусии.
Основният аспект беше надеждата,
че ще се върне нормалният ритъм
в организацията, след като затихне
пандемичната обстановка. Събранието подтикна хората да обсъждат

новите изисквания за даване на социална помощ на наши нуждаещи
се членове от страна на районната
организация. Всички коментираха
трудностите, свързани със събираните разходо-оправдателни документи, за да се отпусне социалната
помощ. Голяма дискусия и емоции
имаше по въпроса кога ще се отвори барчето на втория етаж, което е в
ремонт от дълго време. Направи се
подписка от присъстващите за желанието колкото се може по-скоро
то да се отвори, за да има къде да

се събират и общуват членовете на
РО-София.
Имаше и въпроси за хижата и
предстоящия празник по повод 12
юли и беше решено желаещите да
ходят с колите си до хижата, а другите да пътуват с автобус в редица
градове в България. Доволни, че се
обсъждаше открито и без пречки,
членовете оживено и на групи си
тръгнаха от събранието, което продължи близо три часа.
Зоя Гюрова

на собствено барбекю. Дървените
къщички не са луксозни, но уютни,
добре поддържани и чисти. Рибата
в язовира беше разнообразна – каракуди, щуки, сомове, амури и шарани.
Участниците останаха много доволни от размера и разнообразието
на рибите, спокойствието и прохладата.
Снимки Славка Петкова

С нови палатки за събора

Лъч топлина в живота на членовете ни
По повод 140-годишния си юбилей първата пивоварна в България
– „Каменица” и регионалното поделение на Български червен кръст в
Пловдив организираха социалната
инициатива „Топла кухня”, чиято цел
е да подпомогне най-нуждаещите се
граждани на Пловдив.
Екипът на „Пивоварна Каменица” се погрижи за приготвянето на
топла храна. Със съдействието на
доброволците на БЧК хранителната
подкрепа достигна и до 20 членове
на районната организация на глухите в Пловдив, които са в нужда. В
продължение на две седмици всеки
ден те доставяха за тях топла и вкусна храна.
Това е лъч топлина в живота на
нашите социално слаби членове!
Благодарим Ви, добри хора!
Недялка Саркизова

Здравейте, искаме да публикувате една статия, свързана с рибарското оборудване на нашата организация, която участва със състезатели
в единадесетия национален събор
по спортен риболов на СГБ.
Тази година районната организация на глухите в Шумен се сдоби
с изцяло ново рибарско оборудване, благодарение на нашите ежегодни спонсори, а именно „Алко-

мет” ЕООД, както и благодарение
на СГБ.
Нашите участници се представиха с изцяло нови палатки, походни
легла, чадъри и др., благодарение
на добри хора, които ни съдействат
всяка година за различни поводи и
мероприятия.
Благодарим им от сърце!
От ръководството на РО на
глухите в Шумен

АКТУАЛНО

22 юни 2021
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Глухи преподаватели по жестов език ще обучават курсисти
От стр. 1
По регламент на изпита курсистът
трябваше да покаже, че владее лексикалния и граматически материал,
включен в първа част по програмата.
От кандидатите не се изискваше теоретично излагане и разработване на
граматическите единици, а тяхното
разпознаване в текст, правилен превод
и използване. Освен общата лексика,
която се изучаваше в курса, трябваше
да владеят от 2000 до 5000 жесто-думи. Също така, да четат, да разбират
и да превеждат от текст на български
език на жестов език и обратно, да се
изразяват свободно на жестов език,
като представят себе си и коментират
въпроси, отнасящи се за темата, която
се е паднала.
До края на септември предстои втора сесия с изпит на курсистите от град
Пловдив.
Председателят на Съюза на глухите
в България Николай Нинов лично присъства на изпита и даде много добра
оценка, но и препоръки за обучението
в курсовете за изявата на бъдещите
глухи преподаватели на жестов език.
След положения изпит, председателят на комисията Борислав Денков
обяви резултатите, като отбеляза, че са
били оценени най-високо усилията на
всички курсисти за обучението, практиката и за всичко, което са направили с
труд и любов към нашия език на жестовете.
Росица Караджова благодари от
името на всички участвали в конкурса за възможността, предоставена от
председателя на СГБ г-н Николай Нинов за участието в конкурса, с което се
дава възможност да бъдат коригирани
техните компетенции на преводачи,
но още повече на обучители по жестов
език, на едно наистина високо ниво.
Председателят на СГБ Николай Нинов обобщи събитието като наистина
ново и толкова важно: „Много се радвам да ви приветствам като успешно
издържали първия официален изпит
за глухи жестови преводачи. Това на-

истина е историческо събитие, а този
момент е много специален.
Това не е нещо традиционно, което
правим. Това е нещо ново, което лично
за мен трябваше да се състои отдавна.
Ние имахме и преодоляхме изключителната трудност да направим така,
че да се случи една промяна, една
много хубава първа стъпка за бъдещото развитие на глухите преводачи, на
глухите лектори! Най-важното сега е,
че вие положихте много големи усилия по отношение на подготовката по
темите. Това не беше леко за вас. Аз
се притеснявах много. И все още продължавам да се притеснявам, защото
вашите практики, вашият опит ще трябва да продължават още, и още, и още.
Вие ще трябва да надграждате това,
което имате сега. Защото във вашия
път ще се сблъсквате с много различни
предизвикателства в живота. Предизвикателства - най-вече и сред чуващите преводачи. Знаете, че хората много
трудно възприемат нови лица, знаете,
че хората и обществото тук, в България,
трудно възприемат промяната. И вие
сте първата стъпка, вие сте основата на
тази промяна.
Много разчитам на вас – като група.
И нашите отношения се надявам да подобрят работата. За мен резултатите са
прилични. Но, можеше и повече. Явно,
в комисията са много тежки и много сериозни хора, щом така са оценили този
екип. Явно е желанието за мотивация –
още, и още по-добре да работят. Което
е чудесно.
Приемаме резултатите. Важно е че
са успешни!
Но, оттук нататък, ще трябват повече усилия и време за колективната
работа. Ще трябва да има и повече
практически реални занимания заедно, за живия и на място диалог, който
понякога липсва.”
А накрая – всички се събраха заедно и се снимаха – с желанието да бъдат
учители! Най-добри за своите студенти!
Йорданка Димитрова

ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Да бъдем знаещи по жестов език във всеки един аспект на думата знание
Тилка Кайрякова
Всеки един дългогодишен преподавател с удоволствие приема, когато студентите му имат база за сравнение (т. е. четат и анализират различни авторски мнения) и смелост
да водят дискусии, като подхождат
към поставения проблем или въпрос
от различни гледни точки. Това говори, че студентът има активна мисъл
и проявява стремеж към анализ и
търсене, а не се доверява сляпо на
една теоретична аксиома. Познавателният процес се гради на основата
на съмнението и търсенето на причините за него, а преодоляването му
изгражда трайни знания и извежда
на пътя на доказаните и проверени
изводи. Какви ще бъдат изводите
зависи от индивидуалността, предпочитанията и наклонностите на личността.
В процеса на преподаване на
жестов език липсват обаче бази за
сравнение. Няма общодостъпна литература относно жестовия език и
изучаването му. Нито отсега, нито
отпреди. Малко издадените речници са предимно по инициатива на
Съюза на глухите в България и са
достояние на малцина. За да се придобие последния учебников речник
от СГБ трябва да сте редовен курсист
или да си го закупите от организацията. Не се предлага за широка
продажба в търговски обекти. Последният издаден обемен речник
на български жестов език е от 2017
година. Изданието е на МОН и с него
има кратко описание на граматиката
на жестовия език. И двете книги бяха
в ограничен тираж и не се предлагаха в книжарската мрежа. Същото
е положението с всички останали
речници. Обучаващият се по жестов
език няма как да прави паралел и

съпоставяне на жестовете на думите
преди и сега, няма откъде да черпи
информация освен от лектора си.
Няма сравнителна жестова история.
Липсва и общодостъпна специализирана литература по проблемите на
жестовия език. Днес е повече от модерно да се пише за него, но е спорен въпросът доколко написаното се
основава на задълбочени изследвания на жестовото поле от автора и
доколко са заимствани от преводни
статии на чужди автори.
За курсистите от начинаещо ниво
е изключително ограничено познавателното съпоставяне на жестовете,
тъй като липсва основа за знание по
жестов език. Това тепърва се изгражда. Често у тези курсисти единственият контакт с глух представител е в
позицията „учител – ученик”. При положение, че курсистът е в позицията
„учител”, то той чувства дискомфорт
при осъществяване на комуникация
с глухото дете. Неудобството е провокирано от една страна от ниската
все още степен на познание за жестовия език и практикуването му, а от
друга страна – от очевидната разлика в самите жестове при него и детето. Ако детето е от глухо семейство
или от семейство, където в определена степен използват жестов език,
то диапазонът от жестови варианти
варира в широка гама. Причината за
тази вариантност не е богатият жестов речник, а липсата на кодификация в жестовия език и обучение. Детето и семейството му, ако са от глухата среда, често използват жестове,
които са локални, т. е. характерни
за района, в който живеят или са
променени от чисто индивидуални
физически възможности за възпроизводство на жеста. Ако пък детето
не е от среда на глухо семейство,
жестовете може да са абсолютно

непознати, тъй като появата им е породена от нуждата за комуникация,
а не от знанието как се говори с жест.
Това поражда дисбаланс в жестовата
комуникация. Поради тази причина
преподавателят по жестов език трябва да е високо компетентен и знаещ,
и да предлага комплексни знания.
Необходимо е да дава примери и да
съпоставя тълкуването на един жест
в различни позиции. Необходими е и
да обогатява урочния си план с нови
знания за жестовия език, да следи
развоя му и да го анализира. Голям
плюс би било познаването на жестове от чужди жестови езици, като по
време на урок дава сравнения между двата жеста и езика.
За курсистите в напреднало ниво
и с опит, и основни знания, придобити в непосредствен контакт с глухата
среда, се наблюдават два вида поведение относно учебното съдържание на обучителния курс – 1) пълно
отхвърляне и недоверие към изменени или непознати жестове или 2)
интерес към развоя на езика и желание за усвояване на непознатите
или претърпели изменение жестове. Тази група курсисти имат база за
сравнение, макар и не изчерпателна
(сравнението е обикновено на принципа „така говорят родителите ми”
или „тук така се говори”), но нямат
знание за произхода на жестовете
и каква е логиката им на създаване. Оттам се поражда и пропускът в
знанието за сравнение. Необходимо
е тази група курсисти да подхождат
към обучението с освободено съзнание, т. е. да отворят ума си за възприемчивост на жестовете без да се
съди защо така, а не иначе. И едва
след като усвоят причинно-следствената връзка на преподадените им
жестове, да съпоставят и анализират две жестови нива – преди и сега.

Само по този начин може да се надградят положително знанията им,
без да влизат в конфликт помежду
си, а да се допълват.
Преподавателят на тази група
трябва да захожда към проблема
отново с висока степен на знания.
Пак чрез богат запас от примери и
трактовки да онагледява жеста и
тълкуването му. Тук примерите служат не толкова да покажат, колкото
да докажат защо определен жест
има различна форма преди и сега
и, най-вече, защо по-новата форма е с превес пред по-старата. Т. е.
преподавателят трябва да владее в
дълбочина историческото развитие
на жестовия език. Да се стреми не
да изкоренява стари знания в курсистите си, а да им поднася тема за
размисъл кои жестови положения са
за предпочитане и защо, като всичко
това го облича в доказателствен материал с примери.
От своя страна курсистите и от
двете групи трябва да разберат, че
жестовият език е динамична езикова форма и положения като „това е
така открай време” не съществуват.
Подобно на говоримия и писмения
език жестовете са в непрестанно
движение – едни се запазват непроменени във времето, други се променят леко, трети изцяло; едни се
използват и до днес, други престават
да се употребяват, трети са в спящо
състояние и в определен момент
отново може да влязат в употреба.
В езикознанието за тези положения
на думите и употребата им си има
терминология, която е валидна и за
жестовете. Тук не става въпрос да насаждаме класификация, това е закономерен процес на всеки един жив
език и няма как да прескочим именно жестовия, основавайки се на неговата граматична особеност. И тук,

както и при говоримия и писмения,
употребата на един или друг жест се
обуславя не от личното пристрастие
и харесване, а от процента употреба
от социума.
Ето за такива важни неща липсват извори, от които да черпят знания курсистите и обучаващите се по
жестов език. Тази липса блокира и
преподавателската компетентност
да достигне високи нива на познание, а трябва изцяло да се основава на силната аналитична природа
на преподавателя. Нещо, което не
всеки притежава априори. Преподаването, като всяка наука, се усвоява
с учене, наблюдение и анализиране. Преподаването на жестов език
не излиза от тази рамка. Може да
изглежда лесно да се води урок по
жестов език, но и той се структурира
по общите правила за урочен план.
Трябва да има часове както за нови
знания, така и за упражнение за затвърдяване на знанията, също и преговори. Урокът по жестов език не е
само казване на дума и показване
на жеста за нея, а в голяма степен
и обяснение откъде идва този жест,
каква е неговата логика, как се свързва с другите жестове, дали и как променя значението си при свързване
с другите жестове, като всичко това
се онагледява с примери. Също така
се провокира разсъждение у курсиста да търси варианти на посочените
примери и жестосвързвания, за да
запомни и разбере същността на
преподадения материал.
На пръв поглед обучението по
жестов език изглежда лесно, но когато погледнем под повърхността
му, разбираме неговата сложност и
многопластовост. Нека се стремим
да бъдем знаещи по жестов език във
всеки един аспект на думата знание.
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Форум на духа и на н
От стр. 1
Но да започнем поред.
При пристигането си навярно всички затаиха дъх заради гледката на язовира, в който, като в огледало се отразяваше планината с пролетните цветя
наоколо. Сред такава красота беше построен и палатковият лагер – на чисто и
на сухо под огромните дървета.
Всички бяха наистина доволни и
нетърпеливи, когато започна техническата конференция преди състезанието. В присъствието и под зоркия поглед
на съдиите – Николай Неделков, Валери Лозанов, Петър Тричков, Красимир
Михалев и Андрей Николов, жребий
беше изтеглен първо от представители
на районните организации за ред по
сектори. А след това и самите състезатели изтеглиха жребий за място.
И никой под жаркото слънце не
можа съвсем насериозно да приеме
условието, което даде главният съдия
Николай Неделков – при гръмотевици
поради променливото време, по наша
преценка прекратяваме състезанието
за 15-20 минути, докато премине бурята. Ако времето не позволява, трябва
да е минал поне един час от състезанието, за да се счита то за проведено.
Е, това чак не се случи, но по време на състезанието за мъже на дъно,
което започна в четири следобед на
първия ден, на два пъти валя.
Един път леко, но после си падна
порой. Вярно – за кратко, така, че състезанието продължи.
Но дали заради пороя, рибата се
уплаши. И дори под слънцето, което
огря отново силно после, престана да
кълве. И резултатът от общия улов на
всички беше... нещо като малко под
килограм.
Но това не попречи на доброто настроение, което имахме вечерта. В големия ресторант на хотела всички бяха
щастливи да са заедно и да се веселят.
А после – после всичко продължи, както му е ред, при палатките.
Дойде вторият ден. Денят на щастливата истина за майсторството на
нашите глухи риболовци. В този ден
в състезанието се включиха и жените, които ловиха малко по-встрани, на
един красив кей.
Ни дъжд, ни облаци имаше от ранната утрин до обяд по време на това
състезание. Страхотен ден, страхотна
риба! Като за шампиони!
В сектора на мъжете, които се състезаваха на плувка, често се виждаха
да се мятат огромни шарани, които
правеха големи водни пътеки в язовира, следвайки влакното на въдиците
на рибарите. Екипът ни по някое време
се обърка кого да снима първо. И знаете ли – най-много риба хванаха на местата, там някъде в началото, в тръстиката. Едва ли рибата се беше объркала.
Не. Майсторите си бяха там. А живарниците им бяха пълни. Ще видите на
снимките тази рибарска гордост! Е, нямаше по-голямо удоволствие!
При жените, както винаги, беше
„шоу”. До всяка една беше мъжът й.
Който я насочваше с какви ли не наставления. После чинно и мирно сменяше червея след всяка рибка и слагаше новата стръв. И следваше..., разбира се, целувка. А публиката, многобройната публика от приятели и деца,
не спираше да се шегува, да аплодира,
и също да дава акъл.
Това беше едно наистина забележително първенство по спортен риболов! За което обаче трябва да кажем
няколко много важни думи.
За първи път на този събор беше
включена нова категория в състезанията – за младежи. За първи път, също
така, в отборите при мъжете на 12-е
районни организации бяха включени
по две резерви. Така, че отборите на
РО бяха вече с по 6 състезатели.
И самото първенство за първи път
стана друго – по-мащабно, по-пъстро,
по-истинско, с повече младост и красота!
Но нека да оставим сериозните
преценки за този уникален за историята на СГБ национален събор по спортен
риболов, на ръководителите и организаторите, които успяха да го направят
такъв - ЗА ПЪРВИ ПЪТ!
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нашата велика сила!
Церемонията по награждаването се състоя
тържествено на голямата тераса пред
хотелския комплекс „Слаковци”

Много преди началото, обявено за 18 ч.,
вече се бяха събрали участници и гости. И всички – спретнати като за тържество и ухаещи на...
младост, независимо от възрастта и годините. На
тържество – като на тържество! Прекрасно беше
и толкова очаквано от всички.
Ето как след дълго очакване започна всичко,
когато главният съдия Николай Неделков трябваше да обяви най-важната информация - за победителите в състезанието:
„Здравейте на всички! Преди да започнем с
думите за състезанието и с класирането, искам
да изкажа от името на Съюза на глухите в България и на Спортната федерация на глухите в България специални благодарности на управителя
на комплекс „Слаковци”, г-н Александър Асенов,
който ни осигури уютното пребиваване тук.”
Ответът на г-н Асенов, не закъсня: „Благодаря на организаторите на събитието в нашия
комплекс. Надявам се всички да сте изкарали
прекрасен уикенд. И ви очаквам следващата година отново.”
И ето как после главният съдия на първенството Николай Неделков обяви резултатите от състезанието по спортен риболов
през 2021 година:
„Както вчера видяхте, проливният дъжд малко ни развали риболова. Но сме в такъв сезон и
не можем да избягаме от дъждовете. Хубавото
време днес, обаче, позволи да се направи един
рекорд, който досега не е постиган!!! А именно
- за прихваната над 10 килограма риба от победителя в състезанието. А кой е той ще разберете
малко по-късно.
Започваме с класирането при младежите:
На трето място – с улов от 95 грама е Антон Асенов от Ямбол.
На второ място с улов от 160 грама е Ангел
Зехиров от Стара Загора.
На първо място с улов от 195 грама е
най-малката участничка в турнира Хемис Александрова от Пловдив.
Продължаваме с класирането при жените.
Трябва да кажем, че за първа година абсолютно всички участнички от жените успяха да
уловят риба. Като значително подобриха и резултатите от предните години.
На трето място с улов от 485 грама е Славка Славова от Ямбол.
На второ място с улов 565 грама е Антония
Хубенова от Стара Загора.
На първо място с улов само с 10 грама повече - 575 грама - шампион е Дочка Русинова от
Горна Оряховица.
Продължаваме с най-трудната дисциплина
– секция дъно - индивидуално, където дори две
слънчевки можеха да те направят победител.
Само най-съобразителните успяха да станат първи в своите сектори.
На четвърто място с улов от 50 гр. и 1 наказателна точка се класира Йовчо Делчев от Пловдив.
На трето място с улов от 90 гр. и 1 наказателна точка се класира Илия Узунов от Пловдив.
На второ място с улов от 105 грама и 1 наказателна точка е Николай Кирилов от Дупница.
На първо място с улов от 130 грама и 1
наказателна точка е „обичайният заподозрян”
Людмил Гетов от София.
Продължаваме с класирането на мъжете в
секция плувка-индивидуално.
На четвърто място с една наказателна точка и улов от 300 грама е Стоил Попов от София.
На трето място с една наказателна точка
и улов от 725 грама е Иво Лозанов от Пловдив.
На второ място с една наказателна точка и
улов от 1 килограм и 480 грама е Христо Сапаревски от Дупница.
На първо място с една наказателна точка и
рекордните 10 килограма 610 грама улов! - абсолютен шампион на първенството стана Иван
Антов от София.
Преди да минем към отборното класиране,

искам да кажа, че за първа година то е толкова
оспорвано. А кои са победителите ще разберете
сега.
На трето място с шест наказателни точки
и улов от 7 килограма и 450 грама е отборът на
Дупница.
На второ място с пет наказателни точки и
улов 1 килограм и 470 грама е отборът на Пловдив.
На първо място - шампион за 2021 година,
също с пет наказателни точки, но благодарение
на невероятния улов на Иван Антов, е отборът на
София с 11 килограма 120 грама.
Награда за най-възрастен участник в събора получи Любомир Атанасов от Пловдив, а за
най-млад риболовец награда беше връчена на
Хемиз Александрова, също от Пловдив.
Почетни медали получиха и съдиите: Николай Неделков, Петър Тричков, Валери Лозанов, Красимир Михалев и Андрей Николов.
Отличия бяха връчени и на организаторите - Николай Нинов, председател на СГБ, Диян
Демиров, заместник председател на СГБ, Николай Бозев, председател на Спортната федерация на глухите в България и на Христо Станойчев, заместник председател на СФГБ.
От името на съдийската колегия съдия Валери Лозанов благодари на участниците за активното участие, за невероятния феърплей в състезанията и пожела на всички здраве и нови амбиции за участие в следващите първенства, които
всички ще очакваме.
И..., за съжаление на всички, празникът, с невероятните дни на риболова на глухите за 2021
г., вървеше към своя край.
А тук, в този ден, бяха дошли, за да се порадват заедно, десетки наши членове от цяла България. И всички бяха с усмивката на приятелството
и на съпричастността към нашето дело. И още
– всички носеха желанието да сме заедно и да
бъдем единни.
Няма такъв съюз! Няма такава организация,
която да е така обединена и искрена в стремежа
си за изява и за добро бъдеще!
Да бъде това!
А пред събралите се стотици наши членове и
симпатизанти, които едва побираше площадката
пред хотела на комплекс „Слаковци”, председателят на Съюза на глухите в България Николай
Нинов закри събитието с думите:
„Уважаеми участници в този удивителен наш
единадесети национален събор по спортен риболов!
Благодаря на всички вас за спортсменската игра, за честното, прозрачно и конкурентно
състезание. Всички вие се представихте много
добре.
Това събитие ще се помни както с най-големия улов, постигнат досега, още повече – с участието на много млади състезатели.
При мъжете, за първи път в отборите имаше
и по двама състезатели като резерви. Жените
също се включиха много силно. Оказа се, че могат много добре да се представят и да се развиват. А всичко това е много оптимистично за нас!
Участието на млади хора, които с желание
се включиха в състезанието, ни дава увереност и
предизвикателство в бъдеще да помислим и да
намерим начин как да развиваме този спорт –
риболов, сред по-малките и младите.
Много се радвам и съм щастлив за успешното организиране и провеждане на това великолепно национално наше събитие, където всички
вие участвахте като истински приятели! Надявам
се догодина отново всички вие да бъдете заедно
в новите „риболовни борби” и пак да се представите много добре!
Желая ви много здраве, щастие и успехи занапред.
Ние, от Съюза на глухите в България и от
Спортната федерация на глухите в България, ще
продължим да работим и да организираме и да
провеждаме най-доброто за всички вас, за да се
включвате във всичко в спорта и в риболова.
Обявявам състезанията по спортен риболов
за глухи през 2021 година за закрити .”
Е, това беше. Но само за кратко, защото срещите продължиха, а приятелите вече не можеха
да спрат разговорите – чаак до късно вечерта.
А снимките – щастливите, нямаха край.
Какво по-силно! Какво по житейски мъдро!
Какво по-добро от това, което усетихме тук!
Нека е така – завинаги!
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Оценките на ръководителите и
организаторите
Ето какво споделиха специално за читателите на вестник „Тишина” ръководителите
и главните организатори на ХI събор по спортен риболов на Съюза на глухите в България
и на V Държавно първенство по спортен риболов за глухи
Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България
„Най-впечатляващото за 11 туристически събор по спортен риболов на СГБ и
на 5 държавно първенство по спортен риболов за глухи е, че за първи път в състезанията по спортния риболов включихме и младежи!
И дадохме възможност в тази нова категория да се състезават млади хора,
които да развиват спорта. Радвам се, че още след първата покана участваха доста
добър брой млади любители на този спорт, макар, че нямахме традиции в тази категория. И това беше едно добро начало за влизане и представяне на младежите.
Също искам да отбележа, че жените за първи път се представиха уникално
добре. Имаха много добър улов, много добри резултати и показват, че с годините
са станали все по-добри в риболова.
За първи път също имахме участие на повече спортисти в мъжките отбори на фидер и на
плувка. В отборите на нашите 12 районни организации освен по двама състезатели на фидер и
двама на плувка, взеха участие и по двама резерви. Така всеки отбор беше съставен от шестима
участника от всяка районна организация - общо 12 районни организации! Това даде възможност да има много голям брой състезатели в спортния риболов. Всъщност, тук имахме най-мащабния брой участници, които са били организирани изобщо във всичките единадесет събори
със състезания по спортен риболов на СГБ, провеждани досега!
Най-най-доволен съм от това и съм щастлив, че тук дойдоха много глухи състезатели по риболов – и при мъжете, и при жените, но и при младежите. И това дава възможност, и надежда
за приемственост на поколенията, и за едно наистина мащабно провеждане на националните
ни събори по спортен риболов и в бъдещето.
Условията тук бяха уникално добри. Времето беше прекрасно. И въпреки прогнозите за
много дъждове, като цяло природата беше много благосклонна към нас, и ни даде прекрасно
време.
Хората през тези дни бяха лъчезарни и много добри. Всичко премина като миг при много
добра организация, при много добър съдийски състав, който се справи прекрасно с всички поставени задачи.
Много високо ниво!
Най-високото ниво, на което сме провеждали и сме организирали всичките досега национални туристически събори със спортен риболов на СГБ, а съвместно със Спортната федерация
на глухите в България – и поредното държавно първенство по спортен риболов за глухи.”
Николай Бозев, председател на Спортната федерация на глухите в България
„Това държавно първенство, което е пето по ред, премина при много добре
организирана работа като цяло. Перфектни бяха условията за палатковия лагер,
за хотела и ресторанта, където участниците в състезанията се чувстваха наистина
добре. Всички са доволни, а това ни дава надежда и повод да продължаваме да
работим и да усъвършенстваме съвместните си инициативи със Съюза на глухите
в България. Ето как трябва да се организираме съвместно със СГБ и да продължим такова партньорство. За да има мотивация и за младите хора да се включват
в тези инициативи. Това е много важно – да ги привлечем, за да се развиваме и в
бъдеще. За да може всичко, което правим днес в такива състезания, да привлича
като доказателство за авторитета на глухите хора.
Доволен съм като цяло. Времето и условията за риболов бяха хубави, с изключение на дъжда през първия ден. Но имаше и рекорди в риболова. А още по-важно – имаше и много туристи, които бяха дошли при своите приятели. Забавляваха се, бяха дошли специално като приятели, преди всичко. И това беше показател, за да имаме увереност как да работим в бъдеще.”
Диян Демиров, заместник председател на Съюза на глухите в България
„Приключиха нашият събор и държавното първенство по спортен риболов.
Вярно е, че в първия ден беше малко кофти времето, но това е рискът на природата. За сметка на това втората част от състезанието премина при перфектно
време. И дори събра хората, за видят и да се порадват на най-много уловена риба.
Първото, което мен ме радва е, че се справихме като общност в пандемичната
обстановка. И въпреки ограниченията, които здравното министерство наложи, и
този път успяхме да организираме това мероприятие, където глухите имаха възможност да се срещнат със своите стари приятели да си поприказват. Някои си
намериха и нови приятели.
Това е важното!
За мен е много важно, че след като миналата година премина толкова зле откъм мероприятия, тази година трябва да бъде по-добра. А глухите хора поне да подишат малко въздух както
сега, сред красотата на този прекрасен язовир.
Надявам се че ще имаме още такива събирания и такива мероприятия. Това показва, че ние,
глухите, все още сме колектив, живеем заедно, даже нормално. Ние сме две шепи хора, както се
казва. Пръснати сме из цяла България. Но в един момент се събираме като най-скъпи приятели.
От наша страна, от страна на СГБ, мога само да кажа, че ще направим всичко възможно и
максимално, за да има повече такива мероприятия, където глухите да имат възможност да се
разтоварват, да общуват и да бъдат щастливи.”
Николай Неделков, главен съдия на състезанията по спортен риболов за глухи
„За състезанието - в общ поглед: през първия ден на състезанието риболовът
беше труден. Както видяхме всички, на два пъти преваля - единият път поройно. И
може би поройният дъжд накара рибите да не се хранят активно. Това не позволи
да се хванат големи количества. За наш късмет обаче, след поройния дъжд изгря
слънце. А нощта беше спокойна. Сутринта на втория ден ни посрещна един хубав
изгрев. И се видя, че в язовира има достатъчно риба. И тези, които бяха най-търпеливи и най-добре подготвени успяха да хванат.
Като цяло мога да кажа, че откакто идвам на тези състезания – вече шеста
година поред, това беше най-силното състезание на плувка при мъжете. Досега
улов от 10 кг. и 600 гр. не сме имали никога. Винаги е печелено с улов между 3 и
5 килограма. Този път Иван Антов от София показа, че може да лови на доста добро ниво. Той
миналата година пропусна състезанието. Сега се завърна много силен.
В сектор А, в който бяха номера от 1 до 6, имаше доста добър риболов, просто шараните се
държаха там – в тръстиката. Всъщност, от 19 извадени шарана, 18 бяха там. Което само по себе
си говори красноречиво, че рибите са си в язовира. На другите места също се ловиха риби, но
като цяло бяха дребни бабушки и едър уклей, и сектор Б печелеше с малко под 1 килограм.
За спортменството на състезанието: както и друг път съм го коментирал с другите съдии, не
може да сме на сто процента взискателни към участниците, защото те все пак не са професионалисти и състезанието е любителско, въпреки, че е държавно. Участниците нямат подготовката
на състезателните риболовци, така, че правилата, които са в тези състезания, са съобразени с
условията, в които се провеждат. Но беше спортменско състезание – да. Имаше две нарушения,
забелязани от страна на съдиите – имаше един участник без живарник, имаше и един участник,
който беше закачил риба за гърба, което само по себе си не е нарушение. Там зачетохме рибата. На другия състезател дадохме 20 минути да си намери живарник. Не успя – и съответно се
отказа от състезанието. Ами неподготвен беше…
За мястото на състезанието: мястото не е лошо. Язовирът си има своите особености. Това
е стар язовир. На повече от 60 години е. Не е източван, доколкото съм запознат, Аз съм идвал
доста пъти тук да ловя. Язовирът си държи рибата, просто трябва настояване. Не е като другите
язовири, защото той си е един тип „див” водоем – има много раци. И трябва да се избягват раците. Трябва да се избягва ползването на захранки на рибна основа, защото те събират раците.
По-скоро трябва да се използват сладки захранки и земни – предимно царевица, жито, червеи
също. Всъщност Иван Антов така спечели състезанието – с постоянна стрелба на царевица и на
бял червей. И те, шараните си дойдоха при него сами.
Радвам се, че тази година състезанието беше наистина забележително! Дано и следващите
да са така добри! А защо не и повече.”
Материалите подготви Йорданка Димитрова

ХI Национален събор по спортен риболов на Съюза на глухите в България, такъв
какъвто беше - най-добрият досега в историята ни, беше отразен по най-добрия
начин във вестника, на сайта на СГБ и на нашата фейсбук страница, благодарение
на великолепния и задружен екип на медийното звено при ЦУ на СГБ:

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА, АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ,
РОСИЦА КАРАДЖОВА, ВАСИЛЕН ГРОЗЕВ
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МОСГБ - с амбиция за лидерство и инициативи
в национален и международен план
* От 28 до 30 май 2021 г. в
Пловдив се проведе съвещание
на ръководството на Младежката организация към Съюза
на глухите в България (МОСГБ).
* Тази година, обаче, съвещанието на младежкото ръководство беше наистина запомнящо се!
* Всички вече са видели, но
и осъзнали, че в последните
години младите глухи хора в
България все по-напористо и
все по-успешно се включват
в обществения ни живот. И
това се дължи най-вече на ръководството на МОСГБ, чиито членове с изключителна
активност и родолюбие работят неотстъпно и с жар за
новия авторитет на Съюза на
глухите в България, за новите
възможности за изява на членовете ни не само у нас, но и на
международно равнище.
* Младите хора направиха
огромна стъпка напред. Чест
е за тях, но чест носи тяхната работа и за утвърждаването на нашите съюзни цели
и идеали.
* Росица Караджова, Теодор
Стефанов, Алекс Йорданов,
Вилдана Демерджиева и Василен Грозев са младите момчета и момичета, които направиха всичко в последно време, за
да можем да бъдем горди днес.
Нито едно събитие на СГБ не
преминава без тяхното участие. Нито едно международно
събитие на Европейския съюз
на младите глухи хора и на Световната федерация на глухите младежи вече не може да
премине и да вземе решения без
Младежката организация към
Съюза на глухите в България.
Какво повече!
Съвещанието на ръководството на МОСГБ в Пловдив премина при изключително напрегнат дневен ред – с обсъждането
на цели 17 точки. Сред тях на
първо място бяха поставени проблемите на вътрешните дейности на младежката организация.
Като например - организирането на летния лагер/семинар,
който ще се проведе от 26 до 30
август или от 2 до 5 септември в
Боровец (хижите „Ягода” и „Малина”). Лагерът ще бъде съпътстван с много изяви. Предвижда
се всички отличителни тениски
за участниците тази година да бъдат с надпис „Няма невъзможни
неща”. Ще има анкети, занимания по групи, еко-поход, спортни
игри и, разбира се – презентации
по най-важните теми от деня.
Една изключително родолюбива инициатива е предвидена
в плановете за месец октомври
на МОСГБ - пътешествие в 12-е
градове на РМС- България. Лектор ще бъде Росица Караджова,
която ще представи презентация
в достъпна информационна форма за насърчаване и увеличаване на бройката на членовете и за
членския внос на СГБ.
Още едно изключително желание за принос в съюзната ни

дейност за първи път проявиха
младежите, като взеха своето сериозна решение за включване в
съвместната работа със Спортната
федерация на глухите в България.
Росица Караджова предложи
да се положат усилия за развитието на нов вид спорт – колоездене. Както и за участие на наши
млади състезатели в е и световното първенства по този спорт.
За спортния лагер - беше отчетено, че липсва повече достъпна информация, което води
до демотивираност на младежите-спортисти. СФГБ имат достатъчно бюджет на година, но
липсва прозрачна информация.
Младежите-спортисти е необходимо да намерят своята идентичност за своя спорт. А и още
един проблем има – липсва информация на видео жестов превод в страницата на спортната
федерация на глухите. СФГБ е
нужно да намери начин да покани млади хора да участват в доброволческата работа, за да подпомогнат всички спортисти, а и
да придобият достатъчно знания
и компетентност, които да предават на новото поколение.
Национално отчетно изборно събрание (НОИС)
Националното отчетно изборно събрание ще се проведе от 19
до 21 ноември в Старозагорските минерални бани или в хижа
„Студенец”, край Пловдив. Ще
има допълнителна информация
и за други градове. Ако обаче
се наложи нова ситуация (въвеждане отново на извънредно
положение), решението е да се
проведе среща на делегатите.
Ако и това не е възможно, трябва
да има резервен вариант за провеждане онлайн, чрез ZOOM.
Председателят на МОСГБ Росица Караджова ще направи няколко презентации - „Кибертормоз”,
„Табу”, „Глух елит?” и др. Ще присъстват и официални гости: председателят на СГБ Николай Нинов,
експертът по БЖЕ на СГБ Борислав
Денков и председателят на ЦКК на
СГБ Тилка Кайрякова.
Тази година МОСГБ ще отбележи своя 15-годишен юбилей
В тази връзка решенията на
събранието бяха смели и амбициозни. Варираха от намиране на
спонсори, до невероятни изненади за тези, които ще участват в
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празника. Подготвят се видеоматериали, както и представяне на
основната досега видео-визитка
на МОСГБ. Покана за участие ще
бъде изпратена до бившите председатели и участници в ръководствата на МОСГБ. Предвижда се
събитието да се проведе в подходящ хотел – в София или в Бургас
при изключителна тържественост.
И както за всички събития и
планове, и тук ще важи условието за липсата на пандемия и извънредни обстоятелства. Да се
надяваме, няма да ги има и ще
бъдем здрави, и свободни, за са
се радваме на това, което сме постигнали!
Едно събитие – изключително важно и отговорно не само за
България, но и за цяла Европа,
е провеждането на Генералната
асамблея на Европейския съюз
на младите глухи хора (ЕСГМ)
през 2022 г. в гр. Пловдив.
Събранието взе решение Росица Караджова да бъде ръководител и да осъществява контакт с ЕСГМ за целия процес по
провеждането на асамблеята на
ЕСГМ; Алекс Йорданов и Василен
Грозев да съдействат за официалните делегати на МОСГБ, като
Алекс Йорданов ще помага на
Росица Караджова за организационната и административната
работа; Вилдана Демерджиева
ще участва в процеса по организационната работа; Теодор Стефанов ще отговаря за храната, настаняването и преводачи в хотела
на рецепцията. От РМС – Пловдив
или външни хора ще помагат като
доброволци в техническата и организационната работа.
Младежко пространство е
проектът, който започна преди
няколко
месеца, съвместно с преподаватели и студенти от Нов
български университет. Една
невероятна инициатива, която
ще приобщава творческите възможности на млади художници
и дизайнери от цялата страна.
Ръководството на МОСГБ единодушно реши, че председателят
Росица Караджова ще ръководи младежкото пространство в
София и в ЦУ на СГБ. Тя ще следи за изпълнението на задачите
по план (дизайн, оборудване,
програма на събитията и т. н.).
Цялото планиране ще бъде ор-
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ганизирано точно, в определени
срокове и време. Росица Караджова поема водещата роля и
ще работи заедно с г-жа Силвана
Павлова. Изпълнението включва
и доброволния труд на младите
хора, както и на по-възрастните
ни членове.
Национален младежки форум.
Мария Косева и Весела Панайотова ще участват като делегати
в общото събрание на НМФ от 11
до 13 юни в София, а ръководството на МОСГБ има ангажименти и кани две момичета.
Среща с РМС е инициатива
за контрол на дейността. Алекс
Йорданов ще направи видео информация като админ на нова
група на Уатцап за РМС-България, която да отчита дали има
ефективен процес за подобряване на комуникацията; МОСГБ ще
дава актуална информация на
РМС-България, ако РМС-България не реагира, то автоматично
МОСГБ подбира хората за участие в различни проекти.
Международните дейности
на МОСГБ бяха обобщени в няколко раздела.
Взаимодействие и работа
в Европейски съюз на глухите
млади (ЕСГМ)
Актуализираните съобщения
и документи от ЕСГМ бяха обяснени обобщено от Росица Караджова и бяха приети от ръководството на МОСГБ без коментар.
Поради пандемията и наложените ограничителни мерки в цяла
Европа, някои от предвидените
за тази година международни
инициативи и събития не се
проведоха, други се състояха
онлайн чрез ZOOM. Но за предстоящите събития през това лято
и есен МОСГБ определи своите
делегати и участници, които ще
се готвят пълноценно за участие
– независимо в каква форма, за
да отстояват важните моменти и
важното мнение на МОСГБ.
Планиране в програмата и
събитията
Балкански младежки лагер
Ръководството взе решение
с мнозинство, по предложение
на председателя на МОСГБ Росица Караджова и на Вилдана
Демерджиева, да се организира
Балкански младежки лагер в дългосрочен план под ръководството

на МОСГБ. Това трябва да засили
сътрудничеството на младежките
организации и в същото време
да даде възможност за обмен на
идеи за бъдещето на младежката
работа между различните страни.
Участниците трябва да могат да
придобият положителни възможности и знания по разнообразни теми. Предвиждат се обаче
по-ниски разходи за участниците
(за разлика от лагерите на ЕСГМ).
Партньорство за участие в
различни проекти
За проекта „В техните обувки”
в Хърватия, МОСГБ приема и подкрепя идеята на Росица Караджова за нови правила за поведение
и безопасност, които да бъдат
представени и утвърдени по време на следващото младежко съвещание или по време на общото
събрание. В тази връзка ще бъде
създадена работна група, която
да изработи предложенията за
новите правила за безопасността; нощ на литературата - видео
жестов превод; нова песен на Яви
в партньорство на МОСГБ и СГБ.
За Световната федерация на
младите глухи хора (СФГМ)
Кратко резюме от СФГМ бе
представено от председателя
на МОСГБ Росица Караджова
във връзка с лекцията на Лийза
Каупинен чрез онлайн в ZOOM
между националните младежки
организации и ръководството на
СФГМ. На 19 май Алекс Йорданов
и Росица Караджова успяха да
представят кратко видео за поздравления към г-жа Каупинен.
Връзки с обществеността
Увеличаването на последователите в Инстаграм има много положителен и ефективен принос.
Целта е няколко хиляди души да
участват и обменят идеи, както и
в социалната мрежа фейсбук.
Ръководството на МОСГБ
единодушно реши, че трябва да
се въведат интервюта на живо с
различни млади гости – между
15 и 30 минути. Ще бъде съставен график и таблица за това кой
ще провежда интервютата и кога.
Ще има две групи. Първо хората,
които живеят в България, ще бъдат интервюирани по различни
теми. Другата група са млади
българи, живеещи в чужбина.
Интервютата ще се провеждат на
български жестов език (без международен жест).
Всяко районно ръководство
на нашата организация трябва
да поеме „домакинство” в Инстаграм на МОСГБ за един ден и
да представи прозрачно живота
на младите хора в съответния
регион, да покаже също и как изглежда доброволческата работа
в допълнение към ежедневието.
Събранието приключи. Задачите останаха. Задачите, които
- ако изпълним, ще допринесат
за новия облик не само на нашата МОСГБ, но и на съюза ни като
цяло.
Това е стремежът ни - да вървим напред със съюза ни!
И да бъдем сплотени за нашите бъднини!
Росица Караджова,
председател на МОСГБ

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com
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Да си спомним за пантомимистите от СГБ
Като журналист, пишещ от
почти половин век за успехите на
глухите пантомимисти, членове
на Съюза на глухите в България, с
настоящите редове искам да припомня някои важни моменти от
развитието на пантомимното
изкуство (които са публикувани
и в книгата-история „85 години
СГБ”), което ставаше изключително с подкрепата на съюзното
ръководство. А те са следните:
Началото на културните изяви на
глухите хора е положено през една
зимна вечер на 1938 г., по време на
благотворителна вечеринка в салона
на дружество „Славянска беседа”.
На нея първите пантомимисти, членове на организацията на глухите –
Веселина Йосифова и Коста Златарев
– изиграват пантомимната сценка
„Влюбеният художник”. Това е и първият пантомимен етюд, представен
пред публика.
През ноември 1979 година е проведен VI международен фестивал на
глухите пантомимисти в Бърно, в който габровската трупа с ръководител
Тодор Шандурков получава наградата
на журито. В края на октомври 1985
година в Бърно, Чехия, на IХ международен фестивал на пантомимата,
българските пантомимисти с ръководител Николай Ганчев се представят
с груповия спектакъл „Високата цел”
и етюда „Плевел” (с участието на
Стамен Явахчов и Виолета Стаменова). През септември 1987 година, на
ежегодните празници на културата
„Аполония” в Созопол за първи път
участва пантомимният колектив на
София, който представя постановката „Околосветско пътешествие”. С
блестящата си игра съставът прави
силно впечатление на българските и
чуждестранните зрители. На следващата година е премиерата на филма
„Ребус за щастие” (сценарист и режисьор Илко Дундаков от телевизионното студио „Екран”), посветен на
софийските пантомимисти.
През ноември 1988 година в Бърно, на Х международен фестивал на
глухите пантомимисти, Стамен Явахчов получава първа награда за етюда
си „Еволюция”, а софийският пантомимен състав спечелва наградата на
критиката. На 21 декември 1988 г. в
залата на софийския културен дом на
глухите е открит първият национален
преглед на младите пантомимисти за
наградата на името на Стефан Йосифов. Този преглед показва, че като
изкуство пантомимата е доказано
предпочитана от младите глухи хора.
През учебната 1991/1992 г. в тогавашния Висш институт за театрално
изкуство (ВИТИЗ) в столицата е сформиран специален клас „Пантомима”
от първите глухи студенти - Александър Миков, Цветан Кунчев, Николай
Колев, Красимир Альов, Александър
Александров, Владимир Тотев, Виолета Захова и Десислава Георгиева.
СГБ поема разходите по обучението
им, като отпуска и стипендии за тези
студенти, които не работят.
През 1992 година, в края на ноември, в Бърно, на ХII международен

фова, която до дълбока старост не се
отказва от сцената; 50-годишнината на
талантливия мим Пантелей Христов. В
прегледа участват 33 деца на възраст
от 7 до 18 г., а групата на АРДУС, чийто ръководител е Пантелей Христов,
предизвиква възхищението и адмирациите на публиката.
А през 2003 година СГБ организира и провежда уникален фестивал,
посветен на европейската година на
хората с увреждания, наречен „Радост и творчество”, в който участват
талантливи артисти, певци и танцьори с увреждания от цялата страна. На
него театралната формация с мимика и жест към РО в София представя
пиесата „Женитба” по Ст. Л. Костов.
Втори такъв фестивал с масово
участие на хора с увреждания и досега
не е реализиран. „Радост и творчество” си остана първият и последен фестивал с участието на артисти от съюзите на слепите, инвалидите и глухите.
През 2015 година в Трявна, на 26
фестивал на съюзната художествена
самодейност, дуо пантомимата „Севилският бръснар” на Стефан Герчев
и Ивета Георгиева от РО на глухите
в Дупница доказа, че този род изкуство се завръща на сцената като
предпочитано от хората с увреден
слух. Факт – в програмата на фестивала имаше включени цели 14 пантомимни изпълнения.

В съюзния архив, в музея на СГБ,
се пазят от първия брой до наши дни
всички броеве на вестник „Тишина”
и в един от тях, излязъл в края на май
през 1998 г. има обширна статия, по
повод прегледа на младите пантомимисти и юбилейните годишнини
на невероятните ни мимове. В нея се
разказва подробно и за първия курс
по пантомима, съставен от глухи студенти. Пиша това за тези, които се
интересуват от пантомимното изкуство, представяно в продължение на
години от талантливите ни самодейци на сцените.
Петра Ганчева

КРЪСТОСЛОВИЦА

пантомимен фестивал софийският
състав, с ръководител Милчо Милчев,
се представя с постановката „Генезис”,
дуопантомимата „Биоритми” (с участието на Виолета Захова и Николай
Колев) и етюда „Онова нещо” на Александър Миков. Списанието за глухи и
тежкочуващи „Гонг” удостоява българските пантомимисти с наградата си. На
този фестивал организаторите дават
зелена улица на постановки, изпълнявани от театри с мимика и жест.
През 1995 година е и успешното
дипломиране на пантомимистите
с увреден слух. Тогава е и преиме-

СУДОКУ

нуването на ВИТИЗ в Национална
академия за театрално и филмово
изкуство (НАТФИЗ). От завършилите
студенти само един – Цветан Кунчев,
впоследствие става ръководител на
пантомимен състав към училището
за глухи деца в София.
На 8 май 1998 г., в залата на културния дом на глухите в София е открит III национален преглед на младите пантомимисти, посветен на няколко
кръгли годишнини: 85-годишнината
от рождението на Стефан Йосифов;
80-годишнината на неговата съпруга,
също пантомимистка, Веселина Йоси-

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 10/2021
Водоравно: 1. Повест от Василий Биков. 6. Подвижни части, прикрепени към задната
част на крилата на самолета. 8. В средновековна България – лица, които командват
военни отряди. 10. Виден деятел на футбола във Франция и света (1873-1056). 11. Подемна машина. 12. Минерал, удобен за керамични изделия. 14. Немски писател (18791955) - „Буденброкови”. 16. Изкуствен международен език. 18. Древногръцки философ
(384-322 пр. н. е.). 21. Първата жена-летец в нашата гражданска авиация. 26. Мъжка
рожба. 27. Разказ от Елин Пелин. 28. Име от епохата на турското робство на днешното
с. Плиска, Шуменска област. 31. Френски филмов режисьор – „Войната свърши”. 33.
Бог на войната в гръцката митология. 35. Учение за основните елементи на мисленето,
развито от Аристотел. 37. Съзвучие, еднаквост на звуковете. 38. Островът на Одисей.
Отвесно: 1. Мрежа за ловене на паламуд (мн. ч.). 2. Машинен шев. 3. Род папагали.
4. Семейство хищни бозайници. 5. Разновидност на фелдшпата, силикат от алуминия
и калция. 6. Иглолистни дървета от сем. борови. 7. Героиня на Шекспир от трагедията
„Антоний и Клеопатра”. 8. Наша филма за парфюмерийни и козметични артикули. 9.
Безцветно кристално вещество с неприятна миризма.13. Извънсистемна единица за
количество информация.15. Монголски скотовъдци. 17. Голямо гърне с две дръжки.
19. Висок служебен чин. 20. Град в Дания. 21. Вид градинско цвете. 22. Тропически растения с вкусни плодове. 23. Марка немски мотоциклети. 24. Малък духов музикален
инструмент, обикновено от глина. 25. Героиня на Луис Карол. 29. Вид игра на карти. 30.
Наш исторически град. 32. Пиеса от Никола Атанасов. 34. При пиене от чаша – изпиване
наведнъж до дъно. 36. Героиня на Вики Баум.
Съставил: Иван Манчев

