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С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 225 ОТ 12 ЮЛИ

УТВЪРДИХА ПРОМЕНИТЕ ЗА 
МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА 

ДОБРА НОВИНА

ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И РАЗВИТИЕ

15 ГОДИНИ БИБЛИОТЕКА В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

С публикуваното в „Държавен вестник” постановление № 225 за изменение 
и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, Министерският
съвет постанови одобрените промени, за които информирахме в предишния
брой на вестник „Тишина”.

По-важните утвърдени конкретни промени 
за хората с увреден слух са следните:

„В част трета „Ушни, носни и гърлени (УНГ) заболявания”: а) в раздел I 
„Слухов анализатор” точки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2 и 2.3 се изменят така: 
„2. Намаление или загуба на слуха: 2.1. намаление на слуха: 2.1.1. от 36 до 45 
dB – 15 %; 2.1.2. от 46 до 55 dB – 35 %; 2.1.3. от 56 до 65 dB – 50 %; 2.2. загуба на 
слуха (от 66 до 90 dB СЗ) – 60 % с пожизнен срок; 2.3. пълна загуба на слуха (над 
90 dB СЗ – глухота) – 91 % с пожизнен срок. 

Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор се прави след 
изследване на тонална прагова аудиометрия (костна и въздушна проводимост) 
с оглед кохлеарен резерв и възможност за слухопротезиране, с корекция на 
показателя на полезно действие на слуховата протеза с 20 dB, като се ползва 
таблицата на Клодил Портман. При трудова злополука и професионални ув-
реждания, доказани с Протокол за професионално разследване от НОИ, не се 
прави корекция с КПД, а се изчислява направо от таблицата.

Раздел ІІ „Вестибуларни нарушения” се изменя така:
1. Лека степен – при бързопреходна рецепторна (лабиринтна) кохлеовести-

буларна симптоматика, с чувство на световъртеж, шум в ушите, вегетативни 
явления и леко смутена статокинетика: 1.1. при възможност за терапевтично 
повлияване – временна неработоспособност; 1.2. без възможност за терапев-
тично повлияване – 20%. 

2. Тежка степен: 2.1. при лица с по-тежко протичащи пристъпи, с манифестна 
рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, със силен шум в 
ушите и намаление на слуха, соматични, сензорни и вегетативни реакции, сму-
тена статокинетика, свръхвъзбудимост на лабиринта, хипо- или арефлексия – 
40 %; 2.2. двустранно изразени вестибуларни арефлексии – 25 %; 2.3. при лица 
с тежко протичащи (многократно в месеца) пристъпи, с трайни слухови смуще-
ния и субективни шумове, манифестно персистираща вестибуларна симптома-
тика и смутена статокинетика – 70 %.”

Продължава на стр. 2

Само преди няколко дни беше  
обявена новата програма на АХУ за 
развитие на самостоятелна стопанска 
дейност на хората с увреждания. 

Програмата е дългоочаквана и 
несъмнено дава надежда за нови 
хоризонти пред хората с увреждания за 
развитие на стопанската им инициатива 
- както лична, така и в обединени 
търговски дружества. Дава път и за 
самостоятелност на дейностите, които 

те осъществяват, и за гарантиране на 
стабилност, в рамките на европейските 
стандарти за стопанско развитие.

Програмата беше изпратена в Съюза 
на глухите в България до председателя 
на СГБ Николай Нинов лично от 
изпълнителния директор на АХУ Минчо 
Коралски.  И това е знак, че ние, глухите 
хора, винаги сме били  в първите редици 
на хората с увреждания, развиващи 
стопанска дейност. Ние се сблъсквахме 
с много трудности в миналото - 
непреодолими от някои клаузи, дори и 
в европейски мащаб.

Ето защо не можем да не изкажем 
искрена надежда за успех. Толкова 
нужен на всички нас�

Всичко за програмата  четете 
сега на стр. 2

А СЕГА НАКЪДЕ?
Всяка година, след като приключи 

поредният курс на обучение по жестов 
език, почти всички курсисти си задават 
един и същи въпрос, свързан с послед-
ващата им реализация и практикуване. 
Всички те се питат оттук нататък накъде 
да поемат. 

Живо се вълнуват къде и как да про-
дължат да прилагат знанията си и да тру-
пат непосредствен опит. За съжаление 
системата още не може да предложи 
квалифициран практикум с целенасочен 
практически план, нито може да предос-
тави стабилна реализация. 

Все още в тази посока се правят първи 
стъпки и се изграждат планове и програ-
ми. От друга страна, стремежът за бързо 
кариерно развитие ги привлича и нетър-
пението е голямо. Толкова примамливо 
звучат възможностите – само, че преди 
да им се отдадат, е необходимо да се 

премине един период на трупане на опит 
извън настоящия, който имат, да се шли-
фоват в различни ситуации и преводи.

Това е новата тема, представена 
от Тилка Кайрякова, която несъмнено 
ще заинтригува всички, които не само 
изучават, но и искат да овладеят спе-
цифичните тънкости на жестовия 
език.

Прочетете на стр. 3 – 
много и любопитни  предизвика-

телства ще откриете там

* Създаването на равнопоставени 
условия за достъп до информация е 
това, към което се стреми Библиотеката 
на НБУ повече от 15 години. А първата 
стъпка в тази посока бе реализирането 
на проекта „Open access to knowledge 
resources for blind users and other library 
patrons in the New Bulgarian University“, 
финансиран по програма Higher 
Education Support Program (HESP) на 

Институт „Отворено общество“ – 
Будапеща. 

* За студентите с увреден слух пъте-
водителят е подготвен от екип на Библи-
отеката на НБУ с консултант д-р Славина 
Лозанова, преподавател към депар-
тамент „Здравеопазване и социална 
работа“.

Четете на стр. 6

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) 
утвърждава програма за започване и 

развитие на самостоятелна стопанска 
дейност на хората с увреждания

СТУДЕНТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ВЕЧЕ 
ИМАТ ПЪТЕВОДИТЕЛИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА КНИГИ
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От стр. 1

В преходните и заключителни разпоредби се уточня-
ва, че:

 „§ 7. Започналите и неприключили до влизането в 
сила на това постановление процедури по извършване 
на медицинската експертиза се довършват, както следва: 

1. Пред ТЕЛК – по реда на това постановление. 
2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.
 § 8. Лицата, освидетелствани или преосвидетелства-

ни от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това поста-
новление и за които с това постановление са определе-
ни по-благоприятни условия за оценка на увреждането, 
имат право да подадат заявление-декларация за пре-

освидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Пра-
вилника за устройството и организацията на работа на 
органите на медицинската експертиза и на регионални-
те картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 34 от 
2010 г.) в двумесечен срок от влизането в сила на това 
постановление.”

Публикацията подготви Петра Ганчева

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 225 ОТ 12 ЮЛИ

УТВЪРДИХА ПРОМЕНИТЕ ЗА 
МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА 

От стр. 1

„На основание чл. 46 от За-
кона за хората с увреждания, 
изпълнителният директор на 
Агенцията за хората с уврежда-
ния (АХУ) утвърждава програма 
за започване и развитие на са-
мостоятелна стопанска дейност 
на хората с увреждания. Същата 
се изпълнява от АХУ.

Програмата има за цел осигу-
ряване на заетост на хора с увреж-
дания чрез започване и развитие 
на самостоятелна стопанска дей-
ност. Общите условия, на които 
трябва да отговарят хората с ув-
реждания, за да кандидатстват за 
финансиране са: - да  бъдат физи-
чески лица с трайни увреждания, 
с 50 и повече от 50 % определена 
намалена работоспособност, съ-
гласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Да  нямат учредено еднолично 
предприятие, независимо дали е 
действащо или недействащо, как-
то и да са участващи като съдруж-
ници в други търговски друже-
ства. Физическото лице – собстве-
ник на еднолично предприятие, е 
задължено  след извършване на 
предвидените основни дейности, 
активно да работи само в него и в 
негов интерес.

Размерът на исканото фи-
нансиране за едно конкурсно 
предложение не може да надви-
шава сумата от 20 000 лева, като 
собствено участие не е необхо-
димо.

Дейностите, които могат да се 
изпълняват в рамките на проекта 
се делят на две групи:

- първата група се отнася за 
инвестиционните дейности, чи-
ято продължителност не може 
да бъде по-голяма от 4 (четири) 
месеца ;

- към втората  група дейнос-
ти се отнасят дейностите, които 
предстои да се изпълняват след 
приключване на инвестицион-
ните такива. Продължителнос-
тта им не може да бъде по-мал-
ка от 36 ( тридесет и шест) ме-
сеца.

Средствата се отпускат за по-
криване само на инвестицион-
ни разходи, като учредяване на 
ново предприятие, строител-
но-ремонтни работи, оборуд-
ване на разкриваните работни 
места, едно от които задължи-
телно е на собственика на пред-
приятието, стартов минимален 
оборотен капитал, краткосрочен 
обучителен курс за собственика 
на предприятието.

Проектите се изготвят по ме-
тодика, съгласно чл. 46 от Закона 
за хората с увреждания.

С финансирането на проек-
ти в областта на пълноправното 
включване на хората с увреж-
дания се цели осигуряване на 
заетост на такива хора, с оглед 
преодоляване на социалната им 
изолация, пълноправното им 
включване в обществото и създа-
ване на предпоставки  за незави-
сим и достоен живот.

В тази връзка Ви информи-
раме, че на 12.07.2021 година  
Агенцията за хората с уврежда-
ния обяви конкурс за финанси-
ране на проекти  по програма 
за започване и развитие на са-
мостоятелна стопанска дейност  
на хората с увреждания. 

ДОБРА НОВИНА

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) 
утвърждава програма за започване 

и развитие на самостоятелна стопанска 
дейност на хората с увреждания

На страницата на агенция-
та за хората с увреждания са 
публикувани пет покани за кон-
курси за финансиране на проек-
ти: със стопанска насоченост 
по методика за финансиране 
на целеви проекти на специа-
лизирани предприятия и коопе-
рации на хората с увреждания 
по чл. 49 от Закона за хората с 
увреждания, предназначени за 
насочени към стимулиране на 
заетостта на хора с трайни 
увреждания в специализирана 
работна среда.

Участници в конкурса мо-
гат да бъдат специализирани 
предприятия и кооперации на 
хората с увреждания. Краен 
срок за подаване на проекти - 
26.08.2021 г.

За започване и развитие на 
самостоятелна стопанска дей-
ност на хората с увреждания – 
краен срок за подаване на про-
екти - 16.08.2021 година.

„Изграждане на достъпна ар-
хитектурна среда на културни, 
исторически, спортни обекти за 
хора с увреждания” – участни-

ци в конкурса могат да бъдат 
юридически лица – държавни, 
общински, стопански и  непра-
вителствени организации, реги-
стрирани по българското зако-
нодателство, притежаващи или 
стопанисващи обектите.  Краен 
срок за подаване на проекти – 
14.09.2021 г.

По националната програма за 
заетост на хората с увреждания, 
съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания – про-
грамата има за цел да насърча-
ва и подпомага работодателите 
от обичайна работна среда за 
създаване на условия за заетост 
на хората с трайни увреждания, 
включително и за изпълнение на 
квотните задължения; насочена е 
към хората с трайни увреждания, 
тъй като заетостта в обичайна ра-
ботна среда води до най-бърза 
социализация на хората с трайни 
увреждания. Краен срок за пода-
ване на проекти - 17.08.2021 г.

Всички подробности ще на-
мерите в съответните обяви на 
страницата на Агенцията за хо-
рата с увреждания.

Покана за участие в 
конкурсни проекти

Служебното правителство предлага актуализиране на 
пенсиите от първи октомври тази година, като се увеличи 
тежестта на всяка година стаж от 1,2 процента на 1,35 на 
сто. Това ще гарантира ръст от 15 процента, като е пред-
ложено минималната пенсия да бъде 340 лева, а макси-
малната да се увеличи със 60 лева и да бъде 1 500 лева.

Служебното правителство предлага от 1 октомври да 
няма пенсия под линията на бедност, която тази година 
е 369 лв., като пенсионерите, които ще получават 340 лв. 
ще получават и добавка до 369 лв., като добавката е на-
правена по начина, по който са направени енергийните 
добавки, т. е. пенсионерите трябва да отговарят на реди-
ца условия – да нямат големи жилища, да нямат големи 
влогове, наистина да са бедни. Асен Василев заяви още, 
че добавката от 50 лв. към пенсиите е предвидена да се 
изплати и през месец септември. Не се предвижда пови-
шаване на максималния осигурителен доход.

43% от пенсионерите са под линия на бедност. Ако 
този пакет бъде приет, този процент слиза на нула.

По данни от Националния осигурителен институт 
(НОИ) минималната пенсия за стаж и възраст у нас от 1 
август става 250 лева. Всички останали пенсии, отпуснати 
до края на миналата година, се актуализират по швей-
царското правило със 6.7 на сто, също от началото на 
следващия месец, като таванът на пенсиите се запазва 
на 1 200 лева. Социалната пенсия за старост от 1 юли е 
141.63 лева. 

Минималните размери на инвалидните пенсии при 
трудова злополука и професионално заболяване са 
312.50 лева за хората с най-тежки увреждания и 287.50 
лева за тези със 71-90% увреждане. Минималната пенсия 

за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на 
сто трайно увреждане ще бъде 287.50 лв. За хората с ин-
валидност от 71 до 90% -  262.50 лв.

Новите по-високи размери на пенсиите ще се изпла-
тят с редовното плащане през юли, като НОИ няма да из-
праща разпореждания. Документът може да се получи на 
място в териториалните поделения чрез пощите с обра-
тна разписка или чрез системата за сигурно електронно 
връчване, съобразно заявеното от хората.

Публикацията по данни от онлайн медиите 
подготви Петра Ганчева

Предлагат от 1 октомври да няма пенсия под линията на бедност

МИНЧО КОРАЛСКИ
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ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И РАЗВИТИЕ

От стр. 1

За курсисти, които са обвърза-
ни с пряко взаимодействие с глух 
човек и образователни връзки, 
има поле за практика и употреба 
на научените знания. Донякъде 
за тях въпросът стои така: къде и 
как да продължа да надграждам 
знанията си по жестов език (ЖЕ)? 
За други, които са деца на глухи 
родители или имат роднини с ув-
реден слух, перспективата също 
е ясна и открита – преводач от и 
на ЖЕ, но реално възникват два 
проблема: личната им професио-
нална заетост е в друга област и/
или ограничената еднотипна оп-
итност. Макар често да казват, че 
много са превеждали и на много 
места, то преводът е бил пре-
димно пред едно или две лица, 
рядко пред повече и предимно 
на роднини, близки или прияте-
ли. Подчертавам, че от това да 
превеждаш на близък или познат 
човек до превод на непознат или 
на група хора, които са с различна 
степен на владеене на ЖЕ и слу-
хова загуба, разликата е оттук до 
луната;. Много често такава опит-
ност липсва, а само желанието не 
дава ситуативен и професиона-
лен опит. Също така, често прево-
дачеството от и на ЖЕ е практика 
извън личната им професионална 
обвързаност, т. е. в свободното 
време, а това предполага едно-
типен превод – лице в лице. Ос-
таналите, които нямат този плюс 
в професионалната си практика 
или комуникативни връзки с глу-
хи, се изправят пред непреодо-
лим проблем, а именно: Как да 
продължат да практикуват ЖЕ, ко-
гато нямат контакти с глухи хора? 
Обичайно съветваме такива кур-
систи да посещават центровете в 
районните или териториалните 
организации. Само че е малко 
трудно да бъдат приети, а и те са-
мите да се отпуснат сред толкова 
непознати хора.

Основният проблем, незави-
симо от степента на комуника-
тивна връзка с глухите, е липсата 
на целенасочена практика, която 
да се осъществява под контрол 
и опека на опитен преводач или 
на самия лектор, като нивото на 
сложност на превод се увеличава 
във възходяща прогресия. Тряб-
ва да споменем, че едно е да 
превеждаш по време на учебен 

час и съвсем друго – да осъщест-
вяваш превод индивидуално на 
човек, на някакво мероприятие, 
пред камера по телевизията или 
на културно събитие; на живо 
или онлайн. Темпото на говор е 
различно. Ако в учебна среда из-
речението се прочита на части и 
се чака курсистът да го осмисли и 
преведе, то при превод пред пуб-
лика не е така. Там речта върви 
и не чака да си събереш знания-
та. Рефлексите са много бързи и 
автоматични, неосъзнати. Често 
предварителното запознаване 
с текста е невъзможно, особено 
ако говорещият не чете предва-
рително написан текст, а импро-
визира. Понякога, дори и да има 
подготвено съдържание, много 
често говорещият вмъква кратки 
импровизации. Не знаеш кога ще 
извади някоя засукана дума или 
метафора, или специфична тер-
минология от научна област, и 
ще те постави в патова позиция, 
а ти увисваш с превода, ако не 
знаеш как да разтълкуваш ду-
мата и да предадеш достоверно 
мисълта му (всички си спомняме 
какъв ефект произведе култо-
вата реплика на бившия минис-
тър-председател Бойко Борисов 
за „тулуп” и какви шеги се навъ-
диха в интернет пространството 
след това, нали?). Тези специ-

фични тънкости няма как да се 
усвоят от раз, от един обучителен 
курс без целенасочен практикум, 
който да обхване различните 
видове превод – симултантен, 
консекутивен – първо в учебна 
среда, за да се отрепетира тем-
пото на превод, от една страна, 
и от друга – да се развият авто-
матични рефлекси на връзката 
„дума – жест”, като се акцентира 
на точността на изжестикулиране 
на жеста, без да се съкращава 
до неузнаваемост, а оттам и не-
възможността да се разчете от 
глухия човек. Изглежда лесно да 
правиш превод, но това е голяма 
заблуда.

Всеки, който е заставал пред 
камера, знае колко е стряскащо 
да стоиш пред едно голямо чер-
но нищо и да нямаш контакт за 
обратна връзка. Не всеки може 
да издържи на тази празнота. Чо-
век буквално се стъписва и, кол-
кото и да е добър преводач, бло-
кира. Това е и основната причина 
всеки да не може да прави пре-
вод в студио, независимо дали 
е за някое телевизионно преда-
ване или видео урок. Другата 
причина е темпото на превод. 
Тук речта буквално препуска и 
се налага осезателно съкраща-
ване на изреченията. Предава 
се смисълът, а не дословно сло-

воредът. Нямате време да раз-
тягате локуми с жестове, преда-
вате информация и тя трябва да 
е предадена смислено, вярно и 
точно. Съкращаването на пръв 
поглед изглежда лесна работа, 
но повярвайте ми, не е никак 
лесна (независимо дали слушате 
това, което се говори или текстът 
се визуализира на аутокю). Човек 
неволно се поддава на рефлек-
сите си да предава всичко, което 
чуе/види – нещо, което е естест-
вено заложено у всеки човек. За 
да се направи качествен и верен 
съкратен вариант, се изисква це-
ленасочена заученост да се под-
бират най-важните и информа-
ционно точно предаващи думи и 
жестове. Това се постига с дълга 
практика. Ще се повторя може 
би, но ще го спомена пак – необ-
ходимо е преводачът да бъде с 
богат словесен запас по българ-
ски говорим и жестов език. Това 
е предпоставка за намиране на 
синонимни и семантично под-
ходящи думи и жестове, с които 
да замести сложен словоред и в 
резултат да изведе кратко просто 
изречение със запазена смисло-
ва стойност, равна на първона-
чалната.

Да не бъркаме и превод за 
телевизионно предаване и та-
къв за видео урок. Едното няма 
нищо общо с другото. Преводите 
са абсолютно различни. Докато 
при телевизионния превод се 
предава информация, без емо-
ция и излишно преживяване, то 
при урока се набляга на емоция-
та, психодрамата и тук информа-
цията се свежда до лесно абсор-
бируема и възможна за разбира-
не и запаметяване. Тук има мо-
менти, където можеш да си поз-
волиш да съкратиш словоред, но 
се налага и да предадеш точното 
съдържание на изречение. Слож-
но е. И винаги е необходимо да 
си предварително запознат със 
съдържанието на урока, с терми-

ните, които ще се споменат или 
обяснят. Термини, за които поч-
ти няма жестов еквивалент и не 
можеш да си позволиш ей-така, 
без предварително обмисляне, 
да правиш превод. Плюс това, 
учителите често се повтарят с 
едни и същи реплики, като: нека 
да видим; да запишем; да проче-
тем; браво; правилно и др. Това 
допълнително утежнява и раз-
сейва глухите деца от същинско-
то съдържание на урока. Често 
словоредът е накъсан и неточен, 
с вметнати думи. Все пак това е 
импровизирана реч, а не предва-
рително написана. Дори и да има 
някакъв план, то той е само за ос-
нова, не за дословно следване.

Емоция и съпреживяване 
има и в превода, извършван на 
културно събитие – концерт, теа-
тър, опера, четене на творба и т. 
н. Тук преводът е в голяма степен 
художествен и жестовете прели-
ват един в друг с описателна цел, 
в опит да предадат действието 
в текста. Често това е като пан-
томимна игра с жест. Вие бук-
вално изигравате съдържанието 
на текста, но не го превръщате 
в бутафория. Границата е много 
тънка и често се пропада в нея, 
ако не се внимава. Механичният 
буквален превод тук не е пол-
зотворен, пълната пантомима 
също. Необходим е баланс. Това 
също се заучава с практически 
занимания. Да не забравяме 
и специфичните художествени 
изразни слова, които предават 
именно красотата на художест-
вения текст. Няма как да се на-
мери златната среда, без да има 
основа. Всички минаваме през 
един дълъг период, през който 
трупаме знания и опит.

Пред тези предизвикателства 
стоят всички завършващи обуче-
нието по ЖЕ. Желанието им да се 
развиват е една много приятна 
черта, която печели подкрепа и 
поощрение, но невъзможността 
да се дошлифоват професионал-
но, е пречка пред стремежа им. 
Ако не се наблегне на целенасо-
чена практика, обхващаща раз-
лични сфери на живота – образо-
вание,  наука, икономика, право, 
забавление и т. н. – то крайният 
резултат е липса на професиона-
лен опит и пропилени възмож-
ности. Нека не го допускаме.

А СЕГА НАКЪДЕ?
Тилка Кайрякова

Дългогодишна главна ре-
дакторка на вестник „Тишина“, 
която остови дълбока диря  не 
само в журналистиката, но и 
въобще в съюзния ни живот. 
Поколения журналисти, които 
са работили във вестник „Ти-
шина“ с нея, а и в годините 
след това, са се учили от  ней-
ната мъдрост, от таланта й,  и от  

„острото й перо“, което винаги 
е улавяло пулса на времето, за-
клеймявайки неправдите. Но и 
още повече -  показвайки успе-
хите на глухите хора. 

За тях - за глухите - тя отдаде 
живота си.

Като ръководител на тогаваш-
ния отдел „Печат и пропаганда“, 
с нейно съдействие бяха отпеча-
тани цяла поредица богато илюс-
тровани книги, цветни пропа-
гандни брошури и дипляни (ня-
кои на чужди езици). И сега те са 
в „Златния фонд“  на библиотека-
та на СГБ. Всеки може да ги види 
там. И да прочете за:   „Развитие 
на тихия спорт в България”; „Тру-
довият живот на глухите в НРБ”; 
„Живот и дейност на глухите в 
България”; „Пълноценни и пъл-

ноправни по пътя към интегра-
цията”, „Сборник с литератури 
творби на глухи автори“ и много, 
много други. С нейн принос е из-
даден и международният речник 
„Жестуно”, с помощта на който се 

превеждаше на жестов език на 
8 конгрес на СФГ във Варна през 
1979 г. 

 „Години наред  тя отговаряше 
и за международната дейност 
в  Съюза на глухите в България.“ 

– припомня ни Мария Михай-
лова. „Раздаваше се – на позна-
ти и непознати хора със слухова 
загуба, на които се беше посве-
тила. На колегите си, на  прияте-
лите си… Понякога  беше строга 
- „нежно” строга, за да не обиди 
човека до себе си, а да му вдъхне 
смелост… Намираше блага дума 
за всеки приятел или колега, бли-
зък, дори непознат…“

„Гордея се, че я познавах 
и работих с нея!“ – това казва 
днес Петра Ганчева. „Сийка Гор-
чивкина беше рядко скромен и 
изключително ерудиран човек, 
с дълбоко вродена интелигент-
ност, с умението да намира ви-
наги в подходящия момент точ-
ния изказ и вярно отношение по 
всеки повод.“ 

Няма забрава за такива 
хора!

Остава светлината, голямата 
светлина за тяхната памет!

IN MEMORIAM

Напусна ни  Сийка Горчивкина
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РО-Пловдив

В деня на празника
Тази година в чест на 12 юли, ние, от РО на глухите Пловдив, организирахме по тра-

диция  тържество в нашия клуб. Поради високите температури навън не предприехме 
излет, а се събрахме в клуба под климатика. Прочетено беше поздравление от ръковод-
ството на РО към всички присъстващи, поздравление получихме и от нашите гости от ТО 
на глухите във Велико Търново.

Имаше викторина с въпроси, свързани с историята на СГБ. Всички се включиха с 
желание и, естествено, позналите отговорите получиха награди. Имаше и много шеги, 
споделиха се спомени от минали години, а накрая – пожелания за здраве и още много 
празници на СГБ да ни събират заедно. 

И тази година наред с почерпката от организацията не бяхме забравени и от 
нашия спонсор - Димитър Маджаров, който, както всяка година за този празник, 
ни дари с млечни и месни деликатеси. Сърдечно му благодарим!

Традицията да се отбелязва 12 юли трябва да продължи, за да помним и пазим де-
лото на своите първооснователи. Нека бъдем единни и нека СГБ и ние да пребъдем!

Недялка Саркизова

РО-Пловдив и РО-Шумен

Осъществихме емоционална 
и любознателна екскурзия 

По повод празника на СГБ -12 юли, група членове от районната организация в Пло-
вдив организирахме екскурзия, която се проведе  на 24 и 25 юли с посещение на гр. 
Шумен, Плиска, Велики Преслав - все големи исторически светини.

Преди да стигнем до там по пътя спряхме в Жеравна и разгледахме къщата-музей на 
Йордан Йовков и природонаучния музей в гр. Котел. 

На двадесет километра от Шумен, до река Голяма Камчия се намира град Велики 
Преслав, където посетихме националния историческо-археологически резерват. Пре-
слав е известен като средище на духовен и книжовен живот, свързва се със славянската 
писменост и със златния век на българите по време на управлението на цар Симеон I. 

Пристигнахме в Шумен и се изкачихме по прочутите 1300 стъпала до паметника 
„Създатели на българската държава”. Чрез фигури, цветни мозайки и надписи паметни-
кът пресъздава историята на страната ни – от Аспарух, забил меча в земята си и казал: 
„Тук ще бъде България”, през покръстването, създаването на славянската азбука от Ки-
рил и Методий, чак до златния век по времето на Симеон.

Вечерта беше изключително приятна. Вечеряхме в ресторант „Юнак”, менюто беше 
страхотно, а нощувахме в хотел „Неон”. 

На сутринта разгледахме Шуменската крепост. Освен великолепните природни пей-
зажи, има много запазени стени, възстановена главна порта и една охранителна кула. 
Посетихме и историческия музей, където се удивихме от богатата му колекция - златни 
накити, монети, позлатени битови съдове и много други.

За настаняването ни в хотела и чудесната вечеря ни помогна координаторът 
на РО на глухите в Шумен Мая Саватеева. Бяхме поканени и да разгледаме клуба 
на РО-Шумен. Останахме приятно изненадани при посрещането с топла питка 
с мед и чубрица, поднесена от красиви момичета в народни носии. В залата ни оч-
акваше почерпка - кафе, сладки, сок, поднесени от нашите приятели от шуменската ор-
ганизация. Имаше и подаръци за всички нас - пакети с козметични средства. Ние също 
им поднесохме скромен подарък за спомен. Пожелахме си здраве, благоденствие и 
много нови бъдещи срещи.

Благодарим на Адела, Мая, Август и на всички приятели от районната органи-
зация на глухите в Шумен!

Разделихме се и отпътувахме към Плиска. Тя е първата столица на България, но освен 
това е един от най-големите и богати градове в Европа и света по онова време. Тя е забе-
лежителна с архитектурата си. Разгледахме и културно-историческия комплекс „Двор на 
кирилицата”. Още с влизането си бяхме завладени от мистиката на тридесетте каменни 
кирилски букви. Видяхме паметника на Борис I, срещу който са фигурите на св. св. Кирил 
и Методий; параклиса „Св. Борис I”; картинната галерия. Крепостта „Кирилица” е на две 
нива, има стена с барелефи на 14 писатели от 10 националности, творили на кирилица.

От Плиска поехме обратно за Пловдив и така приключи нашата екскурзия, която 
продължи два дни и беше много емоционална и любознателна. Пожелаваме си за в 
бъдеще да пътуваме по-често до различни места и да се срещаме с приятелите от дру-
гите районни организации.

Недялка Саркизова
Снимки Недялка Делиева

12 ЮЛИ – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СГБ
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ТО - Ракитово

Заедно с приятели и гости на празника

За отпразнуването на празника на 
любимата ни организация на глухите 
поканихме на гости приятелите си от 
териториалната организация в Кар-
лово. Посрещнахме ги с щастливи и 
сърдечни усмивки и „Добре дошли!”. 
Почерпихме ги скромно, но от все 
сърце. 

Споделихме си нашите  радости и  
загриженост, опознахме се и станах-
ме много близки приятели. Беше чу-
десно, че се срещнахме,  общувахме 
и  щастливи независимо, че сме хора с увреждания.

Обещахме си да продължим с нови срещи, да сме по-активни и човечни. След това 
заедно отидохме в с. Дорково, където има „Джурасик парк” с описание на животински 
свят отпреди хиляди години, които са обитавали нашите земи. Видяхме реставрирани 
огромен мамут и други обитатели. 

Красива и приказна е нашата родина; красиво и несравняемо по природа е и Чепин-
ското корито и селищата край него!

И нашето Ракитово е един природен феномен с чист планински въздух и студена 
питейна вода  и сърдечни  хора.

Величка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово

РО-Варна и ТО-Добрич

За първи път бяхме на едно прекрасно място!

За поредна година ние, членове-
те на районната организация на глу-
хите във Варна, отбелязахме праз-
ника на СГБ всички заедно. От ръко-
водството на РО се бяха погрижили 
да намерят уютно място сред при-
родата, където не само да можем да 
проведем традиционните си спорт-
ни състезания, но и да има място 
за хапване и сладка раздумка. Така 
тази година се озовахме в едно уни-
кално кътче – комплекса „Остров-
чето”, намиращ се между градовете 
Търговище и Разград.  Разположен в 
гориста  местност, комплексът раз-
полага с хотел, ресторант с открита 
площадка, басейн и спортно игрище. 

Още с пристигането бяхме плене-
ни от спокойствието, което беше око-
ло нас, контрастиращо рязко на шума 
и стреса в градовете ни. Празникът ни 
започна с приветствие за „Добре дошли!” от ръководството на РО, след което се дадоха 
указания за провеждането на спортните състезания, които последваха.  Деца, жени и мъже 
с ентусиазъм и хъс се включиха в скоковете с чували, дърпането на въже и хвърлянето на 
медицинска топка. Не бяха малко и мераклиите за футбол… А от РО се бяха погрижили за 
организацията и наградите, което още повече повиши настроението на  всички ни.

Последва обяд с приятна раздумка между приятели, понеже членовете от двете ор-
ганизации отдавна не се бяхме събирали. А децата и младите се разхладиха на воля в 
басейна, който се намираше на метри  от откритата площадка на ресторанта.

В късните следобедни часове с нежелание се приготвихме да отпътуваме обратно за 
Добрич и Варна. Препоръчвам на всички, които желаят да забягнат от шума и напреже-
нието, да посетят това райско кътче – ще запазят, също като нас, незабравими спомени 
от него!

Петя Митева, председател на ТО на глухите в Добрич

Ро-Дупница

Прекарахме чудесно 
с приятели отблизо и далеч

В ранното съ-
ботно утро на 17 
юли част от члено-
вете на районната 
организация на 
глухите в Дупница 
потеглиха за по-
чивната база „Рил-
ски манастир”. Там, 
заедно с дошлите 
глухи приятели от 
Сандански, Пе-
трич, Гоце Делчев, 
Кюстендил, Бла-
гоевград, София и 
Пловдив (общо 65 съюзни членове), по стара традиция отбелязаха рождения ден на 
съюзната организация – 12 юли. 

Председателят на РО-Дупница Петър Тричков поздрави сърдечно с „Добре дошли!” 
всички – и домакини, и гости, като им пожела здраве, радост и успехи, а от името на 
членовете на РО изрази огромната им благодарност за осигурения от Николай Златар-
ски, собственик на верига магазини „Адела” и президент на „Ротари клуб” в Дупница, 
превоз до базата и обратно.

Елена Тричкова

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

ТО - Ракитово

Проведохме отчетното си събрание

На 14 юли отново се събрахме, за да отчетем,  макар  с по-малко мероприятия, дейността  
на териториалната организация на глухите в Ракитово. На  отчетното ни събрание присъства-
ха 35 членове, а гости ни бяха г-н Драголов – координатор, Нели Саркизова  и Жулиета Пей-
кова от РС на районната организация на глухите в Пловдив и Мая  Тоткова,  жестов преводач. 

Спокойно и  плодотворно премина събранието, внимателно бяха изслушани отчетният 
доклад и план-програмата за дейността през 2021 г. За нас бе достойно  и гордо изказването 
на ръководството на РО на Пловдив за нашата работа през изминалата година.

Доволни и щастливи сме, че бяхме заедно, за да споделяме и да се организираме в бъдеще 
с повече срещи и мероприятия, като си пожелахме по-спокойни и по-добри дни за всички нас.

Величка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово

Научен семинар в Хасково

Екология и бизнес  – 
новата култура на 
нашия век

На 2 юли 2021 г. група от слухово увре-
дени членове на районната организация 
на глухите в Хасково участва в семинар на тема: „Правене на бизнес в съответствие с еколо-
гичните норми и подходи за опазване на природните ресурси”.

Семинарът беше организиран  по  проект „Подобряване на управлението на околната сре-
да от МСП, управляван от младежи” (EnvironmentYou), финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие, като е и национално съфинансиран от държавите, участващи в програ-
мата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 година”.

Дейностите по проекта EnvironmentYou имат за цел да изградят екологична бизнес култу-
ра и да популяризират философията на устойчивото развитие сред младите професионалисти 
от трансграничния регион между България и Гърция.

Задачата на проекта беше да инициира процеса на преход на бизнеса от модела „само за 
печалба” към разбирането, че опазването и обогатяването на природните ресурси и на окол-
ната среда ще допринесат за икономическото развитие в дългосрочен план.

Темите, които бяха обсъждани по време на семинара, бяха представени от представи-
тели на „Евроконсултанс България”; „Екобулпак” АД и сдружение „Български икономически 
форум”. Бяха изключително актуални и дадоха нови познания и култура на нашите членове 
и на всички участници за глобалните проблеми при взаимодействието на човека и околната 
среда, а именно: - компоненти на околната среда, начин на смекчаване на климатичните 
промени и Европейския зелен пакт; - зелена икономика и кръгова икономика; - зелено пред-
приемачество, зелени инвестиции и зелена заетост.

Организатор на семинара беше сдружението за регионално, социално и икономиче-
ско развитие - гр. Хасково.

Всички участници в семинара получиха сертификат за участие.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково
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„Ако не четете този текст, 
той не съществува. И това е 
първото чудо на четенето. Вся-
ка книга, която стои затворена 
в библиотеката, е като онова 
спящо царство от приказката. 
Ако отвориш книгата и зачетеш 
малко, царството оживява. Има 
някаква магия, която се получава 
от срещата на поглед и буква.”

Георги Господинов, 
„Невидимите кризи”

Да влезеш в библиотеката и да 
четеш е нещо толкова естествено 
и необходимо за образованието. 
В днешно време е трудно да си 
представиш, че може да има пре-
пятствия. Все по-често в библиоте-
ката се влиза електронно и дистан-
ционно, синхронно или асинхрон-
но, а може вместо да четеш, да 
слушаш или да гледаш.

Проектът, за който разказвам 
сега, е много по-различен. Той е 
създаден по инициатива на г-жа 
Надя Терзиева, директор на Цен-
търа за книгата, и е финансиран от 
Централния фонд за стратегическо 
развитие на НБУ. 

Зад почти кодовото му загла-
вие „Развитие на информацион-
ната компетентност на студенти 
със специални образователни 
потребности” е събран многолик 
екип от студенти, преподаватели 
и служители в университета. Как-
во се крие зад това сложно загла-
вие? Информационната грамот-
ност или компетентност е набор 
от умения, които помагат да се 
открие, осмисли и използва да-
дена информация. Библиотеките 
се грижат за развитието на тези 
умения у своите потребители, 
като за целта създават пътеводи-
тели и тематични обучения, които 
да ги ориентират в многообрази-
ето от ресурси. Всички студенти, 
също и тези със специални об-
разователни потребности, имат 
непрекъснат достъп до нейните 
ресурси и услуги. Благодарение 
на проекта обаче е създадена 
нова страница „Специални обра-
зователни потребности” в сайта 
на библиотеката –  https://www.
nbu.bg/bg/library/uslugi/specialni-
obrazovatelni-potrebnosti. В нея са 
публикувани създадените нови 
информационни материали (пъте-
водители) и контакти на библио-
течните и техническите асистенти.

Пътеводителите са предназ-
начени за четири групи студенти: 
дислектици, глухи, незрящи и ау-
тисти. Създаването им се оказа не-
лека задача, въпреки че екипът на 
библиотеката има опит в работата 
с някои от групите повече, с други 
– по-малко.

Пътеводителят за дислектици
-  https://nbu.bg/bg/library/uslugi/
specialni-obrazovatelni-potrebnosti/
disleksiq е разработен от екип на 
библиотеката на НБУ с консултант 
доц. д-р Екатерина Тодорова, ди-
ректор на Центъра за подкрепа на 
студенти със специални образова-
телни потребности и преподавател 
към департамент „Здравеопазва-
не и социална работа”.

Доц. д-р Екатерина Тодорова: 
през последните години се отделя 
твърде голямо внимание както на 
специфичните нарушения в учене-
то и научаването, така и на специ-
алните образователни потребно-
сти като цяло. Промененото раз-
биране, че интелектуалното функ-
циониране определя академичния 
успех, даде възможност да бъдат 
дефинирани т. нар. специфични 

състояния, които са вариант на ста-
тистическата норма, демонстрират 
се с образователни потребности и 
нерядко се отнасят до индивиди 
със средна или над средна инте-
лигентност. Създадените условия 
за приобщаващо образование и 
за развитие на индивидуалния 
когнитивен потенциал увеличиха 
в значителна степен достъпа на 
хората със специални потребности 
до университетско образование. В 
тази връзка съвместната ни работа 
с библиотеката на НБУ далеч не 
се ограничава до реализирането 
на настоящия проект. В рамките 
на проекта създадохме „Пътево-
дител за потребители с дислексия 
на развитието”. Съдържанието му 
е основано на дългогодишната 
ни екипна работа и въвеждането 
на ефективни практики за подси-
гуряване на подкрепяща среда 
– специализирани обучения за 
преподаватели и служители на 
библиотеката на НБУ; ползване на 
библиотечни документи с удължен 
срок от два месеца, първоначал-
но за студенти с дислексия, а към 
настоящия момент – за всички 
студенти със специални образова-
телни потребности; възможност за 
ползване на специализиран шрифт 
за дислектици Adys при текстооб-
работка. В процеса на ежеднев-
ната ни работа по създаването на 
подкрепяща среда за студенти със 
специални образователни потреб-
ности често възникват индивиду-
ални затруднения за ползване на 
библиотечните ресурси, следствие 
от конкретно състояние и конкрет-
ни потребности. Използвам случая 
да благодаря на г-жа Радостина То-
дорова и на целия екип на библи-
отеката за изключителния профе-
сионализъм и разбиране, с които 
разрешаваме бързо и ефективно 
всеки възникнал казус. Вярвам, 
че вървим в правилната посока за 
равен достъп до качествено обра-
зование на всички студенти в НБУ.

Пътеводителят за студен-
ти с увреден слух – https://nbu.
bg /bg /l ibrary/uslugi/specialni-
o b r a z o v a t e l n i - p o t r e b n o s t i /
narushen-sluh, е подготвен от екип 
на библиотеката на НБУ с консул-
тант д-р Славина Лозанова, препо-
давател към департамент „Здраве-
опазване и социална работа”. Тя е 
квалифициран специален педагог, 
логопед, слухово-речеви рехаби-
литатор, подготвя обучители на 
учащи със специфични потребно-

сти. Участвала е в международни 
проекти по разработване на би-
лингвистични материали за обуче-
ние на ученици със слухови нару-
шения, методически ръководства, 
онлайн речници по български жес-
тов език. Познато лице е от малкия 
екран в ролята си на жестов прево-
дач. Пътеводителят за глухи е под 
формата на видеофайл с жестов 
превод. Д-р Славина Лозанова 
влезе в ролята на режисьор, като 
избра локациите, даде насоки на 
оператора и през целия снимачен 
процес подкрепяше студентите Ро-
сица Караджова и Василен Грозев. 
На по-късен етап определи субти-
трите, които акцентират върху съ-
ществена информация в клипа.

Василен Грозев: аз съм студент 
в бакалавърската програма „Со-
циална работа” в НБУ. Много съм 
щастлив, че го има този уникален 
проект. Това е голям шанс за всич-
ки нас, глухите студенти, защото 
ще можем да имаме достъп до 
много и разнообразна, богата ин-
формация. Много съм благодарен, 
че НБУ подкрепя идеята задължи-
телно да има достъп за глухи хора 
навсякъде в университета. Най-го-
лямото щастие е, че тази година 
Народното събрание официално 
прие Закона за българския жестов 
език като самостоятелен език и 
това ще даде предпоставки за пъ-
лен достъп до информация. Пред-
стои много работа по унифицира-
нето на жестовия език, но дотогава 
НБУ ще може да бъде пример за 
достъпност в научна среда.

Росица Караджова: аз съм 
глуха студентка в магистърска-
та програма „Театрално изкуство 
и общество” в НБУ. Предстои ми 
дипломиране съвсем скоро. Смя-
там, че проектът „Развитие на ин-
формационната компетентност 
на студенти със специални обра-
зователни потребности” е много 
интересен и полезен за всички 
глухи студенти. Благодарение на 
д-р Славина Лозанова, която ме 
покани да се включа в този проект, 
успях да направя жестов превод 
на информацията как глухите хора 
могат да използват библиотеката. 
Моето впечатление е, че задължи-
телно трябва да има пълен достъп 
чрез видео жестов превод в биб-

лиотечна среда. Наистина е важно 
да има визуалност, защото глухите 
възприемат по-добре предавана-
та им информация чрез зрението 
си. Законът за жестовия език вече 
съществува, така че най-малко-
то трябва да се съобразяваме и с 
него. Според мен най-важното е да 
създадем условия за достъпност 
на глухите студенти. Видеозапи-
сът на пътеводителя за студенти с 
увреден слух е осъществен от Пе-
тър Петров, технически сътрудник 
в университетския филмов център 
на НБУ.

Пътеводителят за студенти с 
нарушено зрение –https://nbu.
bg /bg /l ibrary/uslugi/specialni-
o b r a z o v a t e l n i - p o t r e b n o s t i /
narusheno-zrenie, е създаден от 
екип на библиотеката на НБУ с 
консултант Денис Попов, студент в 
програма „Визуални изкуства”. Той 
е достъпен от страницата „Специ-
ални образователни потребности” 
в сайта на Библиотеката под фор-
мата на аудио-, .txt и .docx файл. 
Звукозаписът е реализиран с гласа 
на библиотекаря Светлана Ивано-
ва и осъществен от Калин Калчев, 
директор на радиостудиото на 
НБУ.

Денис Попов: проектът е из-
пълнен много добре благодаре-
ние на силния екип и добрата 
комуникация. Радвам се, че имах 
възможността да работим заедно, 
и с удоволствие бих се включил в 
други подобни проекти. Участвах 
като консултант по достъпността 
за незрящи потребители и се на-
дявам да съм бил полезен. По 
отношение на уебстраницата за 
хора със специални потребности – 
смятам, че е направена по най-до-
брия възможен начин. Всичко е 
подредено добре. Липсват обър-
кващи изображения и линковете 
препращат към всички видове 
електронни ресурси. Търсачката е 
бърза и резултатите излизат в ди-
ректен списък от линкове, което е 
много удобно за незрящи потре-
бители. Пътеводителят за незрящи 
дава изчерпателна информация 
не само за електронния достъп до 
библиотеката, но и за физическия. 
Гласът на аудиопътеводителя е 
ясен и чист. Благодаря за възмож-
ността да бъда част от този екип!

Пътеводителят за студенти 
от аутистичния спектър – https://
nbu.bg/bg/library/uslugi/specialni-
o b r a z o v a t e l n i - p o t r e b n o s t i /
autistichen-spektyr, е разработен 
от екип на библиотеката на НБУ 
с консултант доц. д-р Маргари-
та Станкова, ръководител на де-
партамент „Здравеопазване и 
социална работа”. От 2014 г. тя е 
директор на Центъра за терапия 
на комуникативни и емоционал-
но-поведенчески нарушения в 
НБУ. Научните и практическите 
интереси на доц. д-р Маргарита 
Станкова са в областта на пси-
хопатологията, нарушенията в 
развитието, комуникативните 
нарушения, разстройствата от ау-
тистичния спектър, програмите 
за терапия, оценката на ефекта 
от терапевтични интервенции. 
Материалът е реализиран в два 
различни формата – .pdf и .pptx, и 
може да бъде използван съобраз-
но личните предпочитания на чи-
тателите. 

Проектът „Развитие на ин-
формационната компетент-
ност на студенти със специални 
образователни потребности” 
продължава. Предстои провеж-
дането на тематични обучения 
за развитие на информационна-
та компетентност за основни-
те четири групи студенти със 
СОП: „Ресурси и адаптирани услу-
ги в библиотеката на НБУ”, „Ин-
формационни ресурси за курсова 
и дипломна теза”, „Цитиране на 
основни видове информационни 
източници” и семинар за тюто-
рите в НБУ, които работят със 
студенти със СОП.

 Целият екип на проекта се обе-
динява в усилието да подкрепи 
студентите със СОП в обучението 
им в НБУ, като те ще станат по-уве-
рени и по-независими при тяхната 
самоподготовка и работа в библи-
отеката. Целта е срещата с буквите 
да се случва по най-естествения и 
удобен за тях начин. Безсрочната 
карта „алумни”, която се издава от 
библиотеката на всички завърши-
ли студенти, позволява да разчитат 
на Нов български университет при 
своето професионално и житейско 
израстване.

Росица Караджова

15 ГОДИНИ БИБЛИОТЕКА В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ВЕЧЕ 
ИМАТ ПЪТЕВОДИТЕЛИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА КНИГИ

Доц. д-р Екатерина Тодорова Д-р Славина-ЛозановаДоц. д-р Маргарита Станкова

Кадър от пътеводителя 
с Василен Грозев, 

студент в програма 
Социална работа

Кадър от пътеводителя с Росица Караджова, 
студентка  в магистърска програма Театрално 
изкуство и общество и бакалавър по актьорско 

майсторство от НБУ
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Бьорн Блумайер е готин чо-
век. Черна качулка, татуиров-
ки по ръцете и лицето, тъмни, 
приятелски настроени очи, леко 
прошарени коса и брада. Всеки, 
който го види, го поставя някъде 
в хипстърския профил – млад, 
градски тип, който определено 
работи в стартираща компания 
някъде в Кройцберг.

Няма как да разберете, че 
Бьорн Блумайер, годен и изпъл-
нен с енергия, трябва да се бори, 
за да използва силата и уменията 
си в полза на обществото – за-
щото Бьорн е с увреден слух по 
рождение.

Бьорн има мечта: да работи 
в пожарната. За съжаление,  въ-
преки, че Германия, която през 
2021 г., е една от най-богатите 
страни в света, е ратифицирала 
Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания преди 24 
години и с това се задължава да 
предостави на хората с уврежда-
ния неограничено участие и да 
им даде възможност да упраж-
няват своите човешки права – за 
да получат работа, която искат, 
тези хора в Германия трябва да 
докажа, че не са болни, само за-
щото не чуват…

„Що се отнася до участието на 
глухите, Германия е развиваща се 
страна”, казва Бьорн Блумайер. 
Той събира новини от цял   свят – 
истории за това какво могат да 
постигнат глухите хора като него. 
В Южна Германия, например, 
има глух фелдшер; в Бразилия 
глух втори пилот контролира са-
молети; в Израел и Съединените 
щати има глухи шофьори на ав-
тобуси, таксиметрови шофьори, 
шофьори на камиони…

Бьорн Блумайер не иска да се 
примири с факта, че не може да 
изживее мечтата си само защото 
не чува. „Аз съм млад и напъл-
но здрав”, казва Бьорн, глухите 
хора могат всичко с помощта на 
съвременни технологии и малко 
добра воля, те могат чудесно да 
работят в екип.” 

Преди няколко години чрез 
предоставената от служител на 
спешния център възможност, 
Бьорн завършва обучение за 
фелдшер. Въпреки, че всички 
смятаха, че няма да може да се 
справя със задълженията си, и 
с увреден слух, той след като 

завършва обучението си, пре-
минава и стаж при малтийци-
те. Доказвайки уменията си на 
практика, Блумайер е нает на 
работа в линейка, където работи 
до февруари 2021 г. По време на 
извънредна ситуация той дори 
реанимира пациент и телефони-
ра на пожарната. „Да, това беше 
трудно, но се справих”, казва той. 
Заради пандемията от корона-
вирус и задължителното носене 
на маски става невъзможно да 
отчита по устните и да води нор-
мално общуване.

Днес Блумайер мечтае за 
работа, в която да може да по-

мага на другите. Кандидатства 
за работа в пожарната в Берлин 
и околностите. Но… получава  
категоричен отказ с доводите, 
че няма да може да общува на 
тъмно, когато пожарната коман-
да е в задимена обстановка и 
видимостта е нищожна. „Моят 
контра въпрос към тях беше: как 
фелдшерите могат да вкарат игла 
на тъмно във вената на постра-
дал човек?!?” казва Бьорн. „Бях 
раздразнен, когато ми отказаха с 
мотива, че не съм годен за упо-
треба поради неадекватното си 
здравословно състояние”, спо-
деля Бьорн. „В пожарната има 
дейности, при които не всичко 
зависи от нормалната комуни-
кация, като навиване на марку-
чи, шофиране на автомобили, 
предоставяне на техническа по-
мощ… А мога и да помагам като 
преводач на   други глухи хора и 
да върша полезна работа в екип.” 

Бьорн е провел интервюто си 
за работа без никакви техниче-
ски помощни средства, отчитал 
зададените въпроси по устните. 

„Много неща трябва да се про-
менят за нас в днешно време – 
споделя още той. - Ще е необхо-
димо да има спешно повикване, 
което да обслужва глухи хора в 
нужда, използвайки технология-
та на камерата. Съобщенията на 
гарите и летищата не трябва да 
идват само чрез високоговори-
тели, но и писмено на таблата. 
Видео терминалите да имат и 
опция на езика на жестовете. И 
преди всичко – разширяването 
на националната мрежа за мо-
билни телефони ще бъде от голя-
ма помощ, защото писмената ко-
муникация едва ли е възможна 
по магистралите например… Хо-
рата трябва да видят и разберат, 
че можем да постигнем много 
повече. Иска ми се да ни казват: 
Добре, нека просто го изпробва-
ме, да видим как ще се справи! 
Защото аз съм просто глух, не бо-
лен!”

Стефани Хилдебранд, 
„Берлинер Куриер”
Превод и редакция 

Петра Ганчева

„Просто съм глух, не съм болен” 

„Образованието е най-добрият на-
чин децата с увреждания да избягат 
от капана на бедността и да могат са-
мостоятелно да осигурят прехраната 
си в родината си.” - Ерхард Каргел, пре-
зидент на „Ротари клуб” в Линц.

С дарените средства ще  се закупят 
мебели, учебни материали, раници, те-
традки, училищни униформи и слухови 
апарати за учениците;  част от парите ще 
се използват и за обучение на жестов език 
на учители и родители. 

„По време на посещенията ми винаги е 
трогателно да говоря с родителите, които 
са преминали курс по жестов език. Мно-
го от тях за първи път успяха да общуват 
с децата си и са безкрайно благодарни за 
това”, казва Андреа Фелнер от „Външна 
помощ” на „Каритас” в Горна Австрия. Тя 
разбира за училището за глухи през 2016 
г.: „Условията за децата бяха катастрофал-
ни: нямаше ток, тоалетни и мивки. Клас-
ната стая беше в тъмно, влажно мазе. Как 
трябва глухите деца да се учат, ако не мо-
гат да видят нищо в стаята поради тъмни-
ната?!? А учителите, лишени от обучение 
на жестов език, съответно не могат адек-
ватно да обучават децата...”

Новата сграда е открита през пролетта
„Каритас” от Горна Австрия решава да 

подобри ситуацията и да построи собстве-
на нова училищна сграда. За да се прео-
долее пропастта, бяха наети класни стаи. 
Тази пролет беше открита новата сграда 

с дванадесет класни стаи. „Благодарение 
на дарения, спонсорство и държавата Гор-
на Австрия, която плати една четвърт от 
строителните разходи, успяхме да финан-
сираме новото училище”, казва с радост 
Франц Керер, директор на Каритас Горна 
Австрия.

Епископ Манфред Шеуер също е мно-
го щастлив: „Много съм благодарен на 
„Ротари клуб” от Линц за неговото щедро 

дарение. Училището за глухи в Матади 
в Демократична република Конго дава 
възможност за образование и социална 
интеграция на деца, които иначе не биха 
получили подходяща подкрепа. Пред тях 
се отварят житейски перспективи. Дока-
зателство за отговорното сътрудничество 
при развитието в страни като Конго, което 
е приоритетна страна за „Каритас” в Горна 
Австрия.”

„Децата получават шанса да водят са-
моопределен живот”

Училището за глухи се състои от три 
детски градини, предучилищни групи, 
шест начални класове и четири средни 
училищни класа, където глухите младежи 
от дванадесет до 18-годишна възраст се 
обучават на шиене, IT технологии и адми-
нистрация в допълнение към дипломата 
си за средно образование. „Професионал-
ното обучение отваря безпрецедентни 
перспективи за глухите деца. Получават 
шанса да имат самоопределен и незави-
сим живот”, казва Андреа Фелнер.

В ДР Конго, една от най-бедните стра-
ни в света, децата с физически уврежда-
ния обикновено никога не могат да ходят 
на училище и да учат занаят. Често те дори 
са отхвърлени от семейството и трябва да 
просят, за да оцелеят. По-малко от десет 
процента от тези деца получават меди-
цински и терапевтични грижи. Само пет 
до осем процента ходят на училище: от 
една страна, училищата са твърде малко, 
от друга страна, родителите често не мо-
гат да си позволят училищните такси.

На снимката отляво надясно: ди-
ректорът на Каритас училището в Австрия 
Франц Керер, президентът на Ротари клу-
ба в Линц Ерхард Кагел, Андреа Фелнер 
от „Външна помощ”-Каритас в Австрия и 
епископ Манфред Шайер

Превод и редакция от LinzStadt 
Петра Ганчева

„Ротари клуб” в Линц, Австрия, дари 50 000 евро на училище за глухи в Конго
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Отговор от бр. 13/2021

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. Положителен отговор. 2. Възглас. 4. Европейски съюз. 6. Част от дърво. 
7. Отрицание. 9. Герой от американския сериал „Далас”. 10. Приток на река Дунав. 11. 
Музикална нота. 12. Замъкът на граф Монте Кристо. 14. Музикална нота. 16. Младо 
конче. 18. Жанр в лирическата поезия. 20. Граматическо понятие. 22. Едър морски бо-
зайник. 23. Верига магазини за продажба на техника.
Отвесно: 1. Река в Русия. 2. Иглолистно дърво. 3. Тестено изделие за баница. 5. Мар-
ка японски телевизори. 8. Името на дъщерята на Мусолини. 13. Музикална нота. 14. 
Изображение. 15. Пъкъл. 17. В скандинавската митология - бог на гръмотевиците. 18. 
Граматическо понятие. 19. Лично местоимение. 21. Марка български телефони.

Съставила Зоя Гюрова

От 2 до 8 юли 2021 г. в Ис-
танбул, Турцияq се проведе 
Световно първенство по борба 
за глухи. В него взеха участие 
националните състезатели 
Пламен Дончев (74 кг. свобо-
ден стил), Христо Кличуров (79 
кг. свободен стил) и Панайот 
Димитров, който се бори и в 
двата стила – 57 кг. (свобо-
ден стил) и 60 кг. (класически 
стил). Придружаваха ги техни-
те треньори Денислав Чамиш-
ки и Светослав Миленков.

В първенството участваха със-
тезатели от 11 държави. Поради 
епидемиологичната обстановка 
и промените в спортния кален-
дар, не пристигнаха състезатели-
те на Армения, Грузия, Туркме-
нистан, Монголия и Индия.

 Световното първенство се 
проведе по правилата на Обе-
динения  борцов свят (UWW) в 
присъствието на вицепрезидента 
на международната централа по 
борба (UWW) г-н Теодорос Хама-
кос. Делегат на UWW и главен съ-

дия бе Вацлав Шейнер от Чехия, 
а представител на Турската феде-
рация по борба г-н Левент Сен. 
Първенството се проведе под 
ръководството на техническия 
делегат по борба – г-н Констан-
тин Дзогутов и представителя на 
МКСГ – г-н Йосиф Ставракакис. 
Спазвайки стриктно указанията 
на Международния олимпийски 
комитет, състезателите на Руска-
та федерация се представиха с 
името на своята организация – 
Сурдлимпийский комитет Росии 
(RCDS). 

Въпреки подготовката си, 
нашите състезатели не показа-
ха своите възможности. Пана-
йот Димитров се класира на 5-о 
място и в двата стила при конку-
ренция от 6 състезатели в кате-
горията. Христо Кличуров остана 
седмо, последно място, а Пла-
мен Дончев, въпреки получената 
контузия, се класира на 5-о място 
от общо 7 участници.

Росица Караджова, по 
информация от СФГБ

На 13 юли 2021 г. във вирту-
ална класна стая за публични 
защити онлайн с жестов превод 
в реално време в Нов български 
университет успешно се  прове-
де защитата за  научната работа 
на изпитните комисии за при-
съждане на бакалавърска степен 
на глухи студенти, преминали 
тригодишен курс на обучение. 
Председател на научния колек-
тив беше д-р Златка Михова, а 
членове – доц. д-р Румен Петров 
и гл. ас. д-р Полина Михова. 

Защитата се проведе с пред-
ставяне на работата на тримата 
глухи студенти от бакалавърска 
програма „Социална работа”, с 
помощта на жестовия преводач 
Силвана Павлова. 

Глухите студенти бяха Васи-
лен Грозев, Александър Андреев 
и Кирил Славов. 

Василен Грозев представи 
отлично неговата бакалавърска 
теза „Психично здраве и разви-
тие в глухата общност”. Негов 
научен ръководител беше доц. 
д-р Румен Петров, а рецензент  
ас. д-р Галина Атанасова Марко-
ва-Дерелиева. 

Александър Андреев пред-
стави неговата бакалавърска 
теза „Прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с ув-
реждания в държавните органи 
и институциите от гледна точка 
на глухи възрастни”. Негов нау-
чен ръководител беше проф. д-р 
Виолета Боянова,  а рецензент 

ас. д-р Галина Атанасова Марко-
ва-Дерелиева. 

Кирил Славов представи 
своята бакалавърска теза „Глухо 
лидерство: гражданско и профе-
сионално овластяване на глухата 
общност”. Научен ръководител 
на неговата работа беше проф. 
д-р Виолета Боянова, а рецен-
зент доц. д-р Златка Михова. 

Да им е честито! Пожелаваме 
им много успешна работа като 
социални работници за в бъде-
ще! Нека тези глухи студенти да 
дадат добър пример на нови 
наши глухи приятели, да получат 
добраотивация, за да издигат по-
стиженията в областта на науката 
за глухите хора. 

Росица Караджова

Световното първенство 
по борба за глухи – 2021 г.

ГОРДОСТ

ЕПИГРАМИ

Глухи студенти 
защитиха бакалавърски 

степени в науката

Тарикат
Смятаха го кръгла нула, 
но излезе грешна сметката. 
Той се хитричко потули
и уцели пак десетката...

Навици
Знам, че всеки, за беда,
калпав все ще се покаже.
Щом го сложат до меда
гледа яко да намаже...

Парадокс
Доста люде днеска спорят,
за победа вдигат палци.
Все за кокала се борят,
а са вегетарианци.

Самопризнане
Аз, да си призная честно,
се съмнявам, че съм умен.
Щом жената много лесно
прави ми живота труден.

На мушката
Ситуацията е променена –
от стрелец превърна се 
в мишена...

Щедрите кредитори
Кредити се бол предлагат,
всеки може днес да вземе.
Но глави се там залагат,
в мутренско живеем време...

Иван Беловски


