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Важно разяснение във 
връзка с промените в НМЕ

ПРЕДСТОЯЩО

С писмо № I 5428 от 9 август т. 
г., адресирано до Министерство-
то на здравеопазването, с копие 
до председателя на Съюза на 
глухите в България Николай Ни-
нов е даден отговор, подписан 
от д-р Кънчо Райчев, директор 
на Националната експертна ле-
карска комисия (НЕЛК), относ-
но възраженията за промените 
в наредбата за медицинската 
експертиза (НМЕ). В отговора се 
отбелязва изрично, че „проме-
ните в никой случай не ощетяват 
хората с увреден слух, точно об-
ратното – тези, които са били в 
така наречената втора група (от 
70 и 80 %) с приетите промени 
придобиват първа група (91 %) 
с пожизнен срок, независимо от 
състоянието на говора”.

Тоест, промените всъщност 
са в полза, а не във вреда на глу-
хите хора.

Цитираме дословно отгово-
ра в писмото:

„Във връзка с Ваши писма, 
препратени ни от министерство 
на здравеопазването, съдържа-
щи предложения за промени в 
част трета „Ушни, носни и гърле-
ни заболявания от Приложение 
№ 1 към чл. 63, ал. 1 от Наредба-

та за медицинската експертиза 
(НМЕ), излагаме на вниманието 
Ви следното становище: „Т. 2.2., 
Раздел I „Слухов анализатор. 
Част Трета „Ушни, носни и гърле-
ни заболявания” от отправните 
точки и в своите предишни ре-
дакции (от приемането на ПМС 
номер 120 от 23.06.2017 г., как-
то и отменената НМЕ с Решение 
787 от Върховния администра-
тивен съд от 2017г.) също опре-
деля 60 % и при загуба на слуха в 
диапазона от 65 до 90 дб. загуба 
на слуха, какъвто е процентът и 
в действащата НМЕ, но вече га-
рантира и определянето на по-

жизнен срок по тази отправна 
точка.

В тази връзка твърдението, 
че резултатът от последната про-
мяна в НМЕ ощетява хората с 
увреден слух, не съответства на 
нормативните текстове и опре-
делените проценти по всяка от 
отправните точки.

Нещо повече - при загуба на 
слуха над 90 дб. глухота с по-
следната нормативна промяна 
са определени 91 % с пожизнен 
срок, за разлика от предишна-
та редакция, съгласно която съ-
ществуваха две състояния - при 
пълна глухота (над 90 дб. слухова 

загуба без увреждане на говора 
– 70 % ТНР/ВСУ и с увреждане на 
говора или липса на говор - 80 % 
ТНР/ВСУ).

Следователно, на всички пре-
дишни случаи с пълна загуба на 
слуха, които са били оценявани 
със 70 % ТНР/ВСУ или 80 % ТНР/
ВСУ, сега съответстват 91 % ТНР/
ВСУ с пожизнен срок. 

В тази връзка изразяваме ка-
тегорично становище, че в ме-
дицинската експертиза водеща 
е оценката на здравословното 
състояние спрямо здравия човек 
и действащата НМЕ е изцяло съ-
образена с този принцип, като не 

съдържа разпоредби, които по-
ставя лицата с увреден слух или 
групи от тях в по-неблагоприятно 
положение.”

Длъжни сме да разясним 
нещо много важно относно 
по-нататъшните действия на 
всички членове с ЕР на ТЕЛК 
след така приетите промени: в 
никой случай да не предпри-
емат самоволно отиване в ТЕЛК 
за промяна на решенията! Съ-
ветваме ги да изчакат писмо от 
комисиите по местоживеене. 

И, не на последно място – 
нека да имат предвид още нещо 
много важно – според практи-
ката, която виждаме, работода-
телят ще има страх да назначи 
някой с над 91 % увреждания и 
нека всеки един човек лично и 
внимателно да прецени според 
собственото си положение ситу-
ацията с промените в проценти-
те с уврежданията.

 Ето защо ръководството на 
СГБ препоръчва да не се бърза 
с презаверка на решението без 
да има официално писмо от 
комисията с дата за явяване на 
преглед.

От ръководството на СГБ

Д-р Кънчо Райчев

Учете с дългогодишни експерти в препода-
ването и естествени носители на жестовия език 
в организация с над 80 години опит в работата с 

глухи хора на различни възрасти!

Заповядайте да учите български жестов език 
(БЖЕ) с нас, в нашия учебен център на ул. „Иван 
Денкоглу”, № 12-14, в сградата на Съюза на глухите 
в България в София или онлайн.

Нашите опитни и квалифицирани глухи препо-
даватели и практикуващи жестови преводачи ще 
ви помогнат да постигнете целите си. Присъедине-
те се още днес!

Центърът за професионално обучение към СГБ 
издава сертификат за част от професията „Прево-
дач от и на български жестов език” още при за-
вършване на първия модул от обучението.

Процес на обучение:
Обучението се провежда в 6 модула по 150 

часа, разпределени с последователно надгражда-
не на знания, умения и компетенции, достигащо до 
най-високата степен и придобиване на професия-
та „Преводач от и на български жестов език”. Към 
обучението има и 60 ч. практическа професионал-
на подготовка, покриващи изискванията на различ-
ните модули. 

Учебните часове са съобразени с възможност-
ите на курсистите, като има възможност за онлайн 
обучение. Часовете включват:

- Тематично разработени теми, упражнения, 
игри, въпроси, с чиято помощ усвояването на жес-
товия език е лесно, забавно и ползотворно.

- Всяка сесия стартира с повторение и затвър-
ждаване на знанията от предходната, като се над-
граждат нови знания от специфични области на жи-
вота,  науката и жестовия превод.

- Всяка сесия завършва с обобщение и обратна 
връзка.

Резултати:
- Курсистите участват активно в обучителния 

процес и се запознават със спецификата на жесто-
вия език постепенно и във възходяща прогресия.

- Курсистите усвояват българския жестов език от 
най-обикновен разговор до университетско ниво.

- Участниците имат възможност за осъществява-
не на директен контакт с глухи хора и практически 
занимания с тях, с цел по-добро усвояване на жес-
товия език.

- Участниците получават достоверна и актуална 
информация за глухите хора и начинът им на кому-
никация в България и в цял свят.

- В края на обучението на модул 1,  курсистите 
могат да общуват с български жестов език на ос-
новно ниво, а със следващите надграждат знанията 
си до пълно покритие на план програмата от 960 ч. 
за придобиване на професията „Преводач от и на 
български жестов език”.

За контакти: имейл: uchabzhe@gmail.com 
и тел:  0886921222; 0897912719 

Елате в света на красивите ръце,  
невероятните емоции!

 и уникалните преживявания!!!

Професионален курс по български жестов език

Съюзът на глухите в България 
и Спортната федерация на глухите 
в България организират от 8 до 10 
октомври 2021 г. V държавно пър-
венство по шахмат за глухи.

В първенството ще вземат учас-
тие най-добрите шахматисти от 
страната – победители във вътреш-
ните турнири по шахмат по места в 
районните организации.

На стр. 2

Тъй като все още неправомер-
но се изисква от глухите шофьори 
при подновяването на шофьорски-
те книжки да се явяват за повторно 
освидетелстване в транспортните 

комисии (ТОЛЕК), председателят на 
СГБ Николай Нинов изпрати писмо 
до служебния министър на МВР 
Бойко Рашков с искане тази не-
справедливост да бъде премахната 

с конкретни действия и мерки. 
На втора страница в броя  пуб-

ликуваме писмото на г-н Нинов до 
министър Рашков за информация на 
всички засегнати от проблема.

Прочетете 
внимателно на стр. 2

Относно преосвидетелстването в ТОЛЕК

НАПРЕД, НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ!
Има дни в живота ни, 

които ни правят истински 
щастливи и трепетно очак-
ващи.

15 СЕПТЕМВРИ Е 
НАЙ-КРАСИВИЯТ ОТ ТЯХ! 

ДЕНЯТ НА БЪДЕЩЕТО!
На този ден и в наше-

то училище в София, СУУ-
УС,,Проф. д-р.Дечо Денев“ 
беше пълно с щастие. Раз-
бира се най-вече за първо-
класниците, усмихнати по 
детски зад големите букети цветя, 
но и за родителите им, огрени от на-
деждата за доброто бъдеще на свои-
те деца. А дванадесетокласниците 
бяха горди да са най-важните уче-
ници тук, от които всички да взимат 
пример. 

Училището беше празнично ук-
расено, а тържеството започна в 10 
часа с вдигане на знамето и химна на 
Република България. 

В своето приветствие директор-
ката на училището г-жа Севделина 
Джонгарска каза много топли думи: 
„Вие сте почвата уютна – да пусне 
здрави корени в пръстта ѝ. Ние сме 
слънцето – топло и светло да му 
бъде в деня...Вие сте въздухът – да 
вдишвате живот и любов...Ние сме 

водата, от която да пиете знание с 
благослов! Ние и вие – заедно! За 
бъдещето!“ 

След това имаше програма, коя-
то придаде на празника веселие 
и радост. А после всички ученици 
пристъпиха прага на училището с 
хапка дъхав хляб и мед.

Не премина обаче и без указа-
ния, свързани с пандемията. С новия 
ред учителите ще влизат в класните 
стаи при учениците, а не както пре-
ди, когато учениците ходеха в каби-
нетите.  Маските също трябва да се 
носят както е определено.

Този ден беше прекрасен и мно-
го усмивки грееха по лицата на 
деца, родители и учители! На до-
бър час, мили деца!

Зоя Гюрова

Пето национално 
първенство на СГБ по шахмат
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪПНИ МУЗЕИ 
И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

От стр.1

Това ще допринесе за високото 
спортно-техническо ниво на първен-
ството.

Провеждането на петото нацио-
нално първенство по шахмат ще се 
състои в София, ул. „Драган Цанков”, 
№ 21-а. Нощувките и изхранването 
на участниците ще бъдат в хотелска-
та база на ул. „Драган Цанков”, № 21-
а. Участниците в първенството тряб-
ва да пристигнат най-късно до 14.00 
ч. на 8 октомври (петък), 2021 г. Пъту-
ването трябва да бъде с влак, или ав-
тобус. При пристигането да се пред-

ставят билети, за да бъдат изплатени 
съответните суми. Не се признават 
разходи за пътуване с леки коли. От-
пътуването на участниците ще бъде 
след церемонията по официалното 
награждаване на победителите, коя-
то ще е на 10 октомври от 11.00 ч.

За въпроси, свързани с провеж-
дането на първенството по шахмат, 
може да се обръщате за информа-
ция към: 

за СГБ - Георги Стефанов, 
тел. 0889 06 00 68; 
за СФГБ - Ели Захариева, 
тел. 0884 33 08 84.

От стр.1

Писмо на председателя на Съюза на 
глухите в България Николай  Нинов до 
служебния министър на вътрешните ра-
боти Бойко Рашков 

„УВАЖАЕМИ 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С настоящото, Ви обръщам внимание 
за наличие на случай на дискриминация 
по отношение на глухите шофьори в Бъл-
гария, създала се поради предходно не-
правилно приложение на нормативната 
уредба в тази област и Ви моля най-учтиво 
за Вашата своевременна намеса.

С мое писмо с вх. № 489700-
621/10.02.2021 г. по описа на MBP, опи-
сахме случаи, в които органите на МВР 
неправилно изискват глухите шофьори да 
бъдат освидетелствани от транспортните 
областни лекарски комисии (ТОЛЕК), без 
законът да предвижда необходимост от 
такова освидетелстване в конкретната хи-

потеза. В тази връзка бяха проведени и ре-
дица срещи с компетентните институции.

С писмо от директора на ГД „НАЦИО-
НАЛНА ПОЛИИЯ” към МВР, г-н Нико-
лай Хаджиев, с рег. № 328600-10679 от 
04.03.2021г., бях уверен че е изготвено 
писмо до директорите на СДВР и ОДМВР 
в страната, с което са уведомени, че слу-
жителите на пътна полиция при СДВР и 
ОДМВР, приемащи документите за под-
новяване или издаване на CУMПC, следва 
да изпращат за освидетелстване от ТОЛЕК 
само лица, категорично насочени от об-
щопрактикуващите лекари с диагнози от 
заболяванията, описани в Приложение 2 
на Наредба № 3/2011 г.

Към настоящия момент, обаче, като 
проблемна последица от порочната прак-
тика, наложила глухите хора да бъдат ос-
видетелствани от ТОЛЕК, без да има зако-
ново основание за това, преди случаят да 
получи обществен отзвук и да бъдат да-
дени цитираните указания, се оказва при-
ложението на  чл. 13, ал. 2 от Наредба № 
I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за 

издаване на свидетелство за управление 
на моторни превозни средства, отчета на 
водачите и тяхната дисциплина, където 
се посочва, че: „Лице, придобило свиде-
телство за управление на МПС на база 
заключение за физическата си годност 
от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост 
от последваща подмяна на свидетел-
ството се преосвидетелства отново 
от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.”

Видно от цитираната разпоредба, 
лицата, които вече са били освиде-
телствани от ТОЛЕК, без това да е 
било необходимо съгласно законовите 
изисквания, при последваща подмяна 
на СУМПС, ще следва да бъдат преосви-
детелствани отново от ТОЛЕК, което 
се явява дискриминационно изискване 
спрямо тях, противоречащо на закона и 
създаващо впечатление за явна неспра-
ведливост и допълнителна администра-
тивна тежест за тези лица.  

Безспорно цитираната разпоредба на  
чл. 13, ал. 2 от Наредбата, приложима и 
към настоящия момент, би следвало да 

обхваща случаите, в които лицата са при-
добили свидетелство за управление на 
МПС на база законосъобразно заключе-
ние за физическата си годност от ТОЛЕК 
или ТЦЛЕК, а не и когато такова е било из-
искано от тях в противоречие със закона. 
За съжаление обаче, де факто в приложе-
нието на тази хипотеза попадат и лицата, 
които са били неправилно и необоснова-
но принуждавани да минават през такова 
освидетелстване, без да са били налице 
основанията за това, посочени в норма-
тивната уредба.

Ето защо считам, че незабавно следва 
да бъдат предприети съответните мерки 
от Ваша страна – например чрез изпра-
щане на указания в тази връзка на ком-
петентните органи; чрез промяна на съ-
ответните разпоредби в Наредбата и др.; 
които мерки да дадат разумно решение 
на описания от мен проблем с голямо об-
ществено значение.

С уважение: 
Николай Нинов, председател на СГБ

14.09.2021 г.

Относно преосвидетелстването в ТОЛЕК

„...като питате каква е рабо-
тата ни, ще ви отговоря така: 
някой трябва просто да ги обича 
тези деца…”

(Бивш инспектор в детска пе-
дагогическа стая)

За участие в Международната 
конференция, която се проведе он-
лайн през месец юли тази година, 
се регистрираха над 160 участници 
от цял свят, а в сесиите имаше пред-
ставители на ООН, Европейската ко-
мисия, Агенцията за фундаментални 
права на ЕС, неправителствени ор-
ганизации, адвокати, журналисти и 
изследователи от университети. На 
събитието в София гости бяха омбуд-
сманът на Република България Диана 
Ковачева и заместник министърът на 
правосъдието Мария Павлова. 

Темите на конференцията пред-
извикаха сериозни разисквания 
относно моралните и социални 
предизвикателства за щадящото 
правосъдие  за деца. А именно:

- Може ли да осигурим в Европа 
такъв подход в съдебните процеду-
ри, засягащи децата, който да бъде 
едновременно включващ, щадящ и с 
тяхно участие?

- Какви са преградите и предраз-
съдъците, които ни пречат да постиг-
нем напредък?

- Дали това поле за действие 
предизвиква оптимизъм или песи-
мизъм?

Участниците направиха анализ 
на системата от правни актове и 
политически документи, свързани 
с щадящото правосъдие за деца на 
европейско и международно ниво. 
Дискутираха забавянето на Бълга-
рия да транспонира директива (EU) 
2016/800 и директива (EU) 2012/29, 

които уреждат минимални стандар-
ти за правата на децата извършители 
или жертви на престъпления в рам-
ките на наказателния процес. Осо-
бено внимание обърнаха на същ-
ността и целите на „индивидуалната 
оценка” (въпреки че в директивите 
се използва един и същ термин – 
„individual assessment”, на български 
той е преведен като „индивидуална 
оценка”, но в НПК е „личностна ха-
рактеристика”) съгласно двете ев-
ропейски директиви. Подчертаха, 
че индивидуалната оценка може да 
се използва за прецизиране на на-
казанието, но основната й цел е да 
се осигури задоволяване на инди-
видуалните образователни и други 
нужди на детето, гарантирани чрез 
признатите права на децата.

По време на конференцията бяха 
изведени и редица други проблеми, 
свързани с щадящото правосъдие 
за деца, наблюдавани в България и 
други европейски страни:

- децата не познават правата си, 
особено когато са обвинени или за-
подозрени;

- професионалистите не знаят 
как да взаимодействат с деца; липс-
ва подходящо обучение;

- съдебните и досъдебните про-
изводства не са адаптирани към по-
требностите и възрастта на децата;

- многократното изслушване на 
детето е все още широко разпрос-
транена практика;

- професионалистите и отделни-
те служби не комуникират помеж-
ду си; липсва и обратна връзка от 
социалните услуги към съда, което 
е особено проблематично, ако има 
следващо дело с участието на също-
то дете, но при друг съдия;

- особено уязвими са децата, 
които имат допълнителни затрудне-
ния – увреждане; децата, които са в 
системата за закрила, децата бежа-
нци и пр.

Освен законодателството от-
носно щадящото правосъдие за 
деца и предизвикателствата пред 
прилагането му, се обсъди и нуж-
дата от промяна в обществената 
парадигма по отношение на деца-
та. Изводът е, че липсата на зрелост 
при децата не е причина да се отна-
сяме с по-малко уважение към тях, 
а отстояването на най-добрия инте-
рес на детето е полезно за цялото 
общество. Представени бяха добри 
практики по изготвяне на индиви-
дуална оценка в Италия, създаване 
на „сини стаи” в България и Румъ-
ния, работа с деца-жертви на прес-
тъпления в рамките на социални 
услуги и др. 

Третият ден на конференцията 
премина в необичаен формат, при 
който младежи представиха за об-
съждане реални казуси на деца, 
извършители или жертви на престъ-
пления и задаваха въпросите си към 
експертите.

Конференцията се проведе на 
български и английски език, с жестов 
превод на двата езика – български 
жестов език и международен жест. 
Силвана Павлова, Борис Бъндев и 
Таня Димитрова бяха преводачи 
на български жестов език. А глухи-
те преводачи Росица Караджова и 
Маринчела Пеева превеждаха от 
български жестов език на междуна-
роден.  

Росица Караджова, 
Силвана Павлова

Законодателство относно щадящото 
правосъдие за деца и 

предизвикателствата пред прилагането му

ПРЕДСТОЯЩО

Пето национално 
първенство на СГБ по шахмат

Европейският център за качество 
ООД изпълнява и през тази година 
проекта „Иновации за достъпен ту-
ризъм в природни и селски райони 
– Access IT”, финансиран по програ-
ма Еразъм + на Европейската коми-
сия.  Eдна от дейностите по проекта 
предвижда представяне на видео 
примери за достъпен туризъм и про-
веждане на интервюта с туристиче-
ски предприятия/обекти, които са 
подобрили достъпността на своите 
продукти/услуги и са успешни в тях-
ната комерсиализация.

Със сътрудничеството на Съюза 
на глухите в България и в частност 
Силвана Павлова, жестов преводач 
и Росица Караджова, председател на 
младежката организация към Съюза, 
през месеците юни–юли 2021 г. се 
осъществи заснемане на избраните 
добри практики – хотел „Еврика” в 
Слънчев бряг и мултимедиен посе-
тителски център „Царевград Търнов” 
във Велико Търново.

Хотел „Еврика Бийч Клуб” беше 
представен като добра практика и 
пример на отговорен работодател, 
който осигурява заетост на лица с 
увреден слух в сферата на туризма.  
Мултимедийният посетителски цен-
тър „Царевград Търнов” във Велико 
Търново, познат още като музей на 
восъчните фигури, беше представен 
като пример на обект с достъпно 
туристическо съдържание за лица с 
увреден слух. 

Повече информация за проекта 
може да намерите на уебсайта на 
проекта http://accessitpro.eu/, как-
то и в социалната мрежа Фейсбук 
https://www.facebook.com/access.
it.innovation.for.accessible.tourism . 

Росица Караджова, 
Силвана Павлова

Грижа  за достъпен
туризъм на глухите хора
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Тилка Кайрякова

 В нашето ежедневие все 
по-често на дневен ред е те-
мата за жестовия език и бъл-
гарския говорим език. Проти-
вниците и привържениците 
на взаимовръзката между 
двата езика са разпалени и 
в двата лагера. Едните на-
стояват за естественост и 
самостоятелност, другите 
изтъкват невъзможността 
на тази самостоятелност, 
опирайки се дори само на един 
факт, че с тези жестове се 
говори именно български език. 
Тук няма да се взирам на чия 
страна е правотата, но искам 
да повдигна въпроса за речни-
ковия фонд и на двата, така 
наречени, езика.

Несъмнено българският език 
е изключително богат с неговите 
многобройни диалектни, тери-
ториални и регионални говори. 
Всички те са надлежно проучени, 
документирани, картографира-
ни. Дали са своя принос в офор-
мянето на книжовната форма 
на говоримия и писмен език, 
който запазва колоритността и 
живописността им, но подчиня-
ва думите  на стройна система от 
правила и норми за правоговор 
и правопис. Българският книжо-
вен език регламентира изговора 
и писмото до най-малката под-
робност.

 В своето историческо разви-
тие българският език е пропус-
нал да обособи още един клон, 
а именно визуалната си фор-
ма – жестовата. Да твърдим, че 
през вековете на екзистенция в 
българската народност не е има-
ло и не са съществували хора с 
намален, напълно липсващ или 
късно загубен слух е като да на-
стояваме, че Земята е плоска. 
Предвид тежките физически 
условия на тогавашното време 
е напълно допустимо да са съ-
ществували случаи на слухови 
загуби – наследствени, придо-
бити преди или след раждането, 
или в по-късна възраст. Самото 
историческо време дава пред-
поставки за физически причини 
водещи до глухота – силен удар 

по главата, генетични наруше-
ния на генофонда при много-
детство, неправилно акуширане 
на новородено и др. В истори-
чески план не са запазени пис-
мени паметници нито за случаи 
на глухота (наследствена или 
придобита), нито на жестова 
комуникация. Дори и да са съ-
ществували такива извори, то те 
най-вероятно са потънали в пла-
мъците на бурното ни и преврат-
но минало. Тук няма да търсим 
из старите запазени документи 
доказателства за глухотата и 
жеста, а ще се спрем на лекси-
калния състав на говора и жеста 
и техните допирни и самостоя-
телни точки.

 Жестът, сам по себе си, е 
езиков невербален знак, чието 
послание е обвързано с дълбока 
семантичност. Древните бълга-
ри са общували с жест, било то в 
бита, на лов или по време на вой-
на. Жестове като „там”, „аз”, „ти”, 
„мой/собствен”, „виж/гледай”, 
„махни се/разкарай се”, „стоп/
спри/стига”, са били част от тях-
ната ежедневна комуникация. 
Образуването на жестовете за 
поздрав – „здравей” и „довиж-
дане” също водят своето същест-
вуване от древността. Жестове, 
които днес използваме и ние – и 
глухите, и чуващите. Науката се-
миотика отдавна е извела нача-
лото на произхода на жестови-
те знаци, които са характерна 
черта на невербалната комуни-
кация на българите и които са 
се развивали и утвърждавали 
десетки столетия. Да отричаме 

това е като да отричаме същест-
вуването на България и на бъл-
гарския народ.

 Днес, поглеждайки към жес-
товия и говорим език, се вижда 
едно голямо развитие в словес-
ния запас. И тук трябва да доба-
вим, че речниковият фонд през 
вековете е търпял многократни 
изменения – фонетични, семан-
тични, графични. Това довежда 
до обогатяване на говоримия 
език и спрямо жестовия той ста-
ва в пъти по-обемен. В прибли-
зително процентно отношение 
това е 1/10 (жестове спрямо го-
ворни единици). Ако добавим 
и широката семантична вари-
антност на говоримия език при 
своето словосвързване и пренос, 
то процентното съотношение на-
раства за сметка на говоримия и 
в ущърб на жестовия език. 

Предпоставка, която днес ни 
изправя пред комуникативен 
дисбаланс.  

Говоримият език днес е в 
пъти по-богат словесно, дока-
то жестовият език е в застой и 
не следва темпото на бурното 
му развитие. Дори и днес се 
забелязва силно отрицание на 
способността му за развитие 
под формата на „естественост”.
Търси се затвореността на езика 
в собствените му граници, а не в 
неговите външни взаимовръзки. 
Това дава ограничителна рам-
ка за развитието му като език и 
го обрича на бездействие. Така 
вместо да се пораждат нови 
или обогатени жестове на думи 
и значения, се разчита на вече 

съществуващи, като смисловото 
натоварване на един жест рас-
те. Много често, благодарение 
на тази практика, един жест 
носи няколко смислови значе-
ния, които често могат да са и 
с противоречиво значение. Ос-
тавяме встрани и това, че един 
жест изразява както същест-
вително име, така и прилага-
телно, глагол или друга част на 
речта. Безсилието на създаване 
на нови жестове вътре в самия 
жестов език води до грубата 
практика да се заимстват же-
стове от чужди жестови езици, 
най-често от американския или 
международния жестов език 
(всички бяхме свидетели как се 
появи и разпространи жестът за 
коронавирус, който днес се из-
ползва в целия свят). Липсата на 
знаещи и можещи, лингвистич-
но обучени глухи специалисти и 
звено, което да следи за развоя 
на жестовете в жестовия език е 
друга предпоставка за липсата 
на контрол и оттам и качество 
на употребяваните жестове в 
българския жестов език (БЖЕ).

 В съвременния БЖЕ липсват 
жестове за сложните абстрактни 
понятия, както и за специализи-
рани термини от областта на на-
уката (езикова, икономическа, 
медицинска и още много дру-
ги¬). Много често тези термини 
са названия с произход от ла-
тински или гръцки език и само 
някои имат български названия 
в ежедневно обръщение – офта-
лмолог (очен лекар), педиатър 
(детски лекар), и др. Ние не каз-
ваме: „Днес имам преглед при 
офталмолог”, а казваме: „Днес 
имам преглед при очен лекар“. 
Не случайно в БЖЕ жестовете 
казват именно очен лекар и дет-
ски лекар, но когато трябва да 
се преведат думите офталмо-
лог или педиатър много често 
се получава блокаж и се оказва, 
че тези думи нямат жест, което 
не е правилно. Просто специ-
фичната терминология се прие-
ма като абсолютно несвързана 
с българските еквиваленти на 
значение – „офталмолог – очен 
лекар”. Същото е положението 
с термините редукция, елизия, 
палатализация, анджамбман 

– все сложна терминология на 
езиковата наука, които могат да 
се обяснят и на български, но 
не с една дума, а с комплекс от 
думи и жестове. Покрай слож-
ната световна ситуация с коро-
навируса в българския език за-
почнаха да се употребяват думи 
и словосъчетания без превод на 
български, а в техните чуждо-
езични варианти. В речника ни 
навлязоха словосъчетания като 
„мултиинфламаторен”. За лице 
от медицинската сфера терми-
нът е ясен или ако е с много 
добри познания по английски 
език, но за един обикновен бъл-
гарин горното буди дискомфорт 
на незнание. Преведено на бъл-
гарски словосъчетанието казва 
следното – многовъзпалителен. 
Погледнем ли в коя да е научна 
област, ще видим същото. Зато-
ва, за да се избегнат тези незна-
ния, е необходимо целенасоче-
но обучение за значението на 
специалната лексика на различ-
ните науки и интензивна прак-
тика с превод на специфична 
терминология. Само по този 
начин бихме могли да създадем 
качествени преводачески кадри, 
които да осъществяват превод в 
университети, а оттам и глухите 
да имат възможността да полу-
чават високо образование по 
различни професии.

Съдейки по горенаписаното 
ще си кажем, че БЖЕ е много 
ограничен в лексикално отно-
шение и ще бъдем прави, но не 
съвсем. Направим ли паралел с 
жестовите езици на други стра-
ни, ще установим същия факт, а 
именно, че жестовете не покри-
ват на 100 % думите в говоримия 
език. Нека не се самозалъгваме 
– не е възможна стопроценто-
ва покриваемост. Независимо 
какви опити се правят, винаги 
ще има жестове, които не мо-
гат да се преведат, както и ще 
има думи от говоримия, които 
не могат да се предат жестово. 
В случая е важно да има доста-
тъчен набор от разнообразни, 
качествени и специфични же-
стове, с които да се осъществи 
качествен и достоверен превод 
във всяка една област от живо-
та и науката.

Жестовете, думите и българският език

НОВИНА

СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА В ПОМОЩ НА ГЛУХИТЕ УЧЕНИЦИ
За първи път в България се осъществява една чудесна 

съвместна инициатива – безплатни видеоуроци с превод 
на жестов език. Тя ще осигури на децата с увреден слух ра-
вен достъп до информация и има ключова роля за повиша-
ване качеството на тяхното образование, което ще повиши 
и качеството им на живот. 

В това начин ание Националната асоциация на прево-
дачите на жестов език в България (НАПЖЕБ) и издателска 
група „Просвета” взаимно си протегнаха ръце в една благо-
родна кауза – равнопоставеност и достъпност в обучител-
ния процес за децата с увреден слух.

Милена Гъркова – Калинова, председател на  нацио-
налната асоциация на преводачите на жестов език в Бъл-
гария (НАПЖЕБ) пояснява пред представители на медиите, 
че „Тези видеоуроци, които подготвяме на жестов език, 
обхващат учебния материал по български език от пър-
ви до четвърти клас, по програмата на общообразова-
телните училища. Ще се постараем да обхванем целия 
учебен материал, предвиден в тази програма. Ще бъде 
част от образователната електронна платформа на 
издателството, в секцията за безплатни образова-

телни материали и те ще могат да се ползват напъл-
но свободно.”

Видеоуроците с превод на жестов език още от тази есен 
започват да се публикуват в ютуб – под заглавието „Първи-
ят учебен ден”.

Първият видеоурок на жестов език от „Буквар за 1. 
клас” на издателска група „Просвета” е пуснат с жестов 
превод, осъществен от Катрин Хаджицинова. 

Управителният съвет на НАПЖЕБ изказва сърдечната си 
благодарност на Съюза на глухите в България и на асоциа-
цията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), които 
предоставиха своята морална подкрепа и съпричастност.

Видеоурокът е публикуван в ютуб на линка: https://www.
facebook.com/101738566544043/posts/4488590494525473/

Информация на  Петра Ганчева
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Нашето 
красиво 

лято

Необикновено, а и незабравимо беше лятото ни през тази година. Толкова чакано и 
толкова щастливо! 

Бяхме свободни  да бъдем заедно, бяхме здрави, бяхме силни и толкова радост преживяхме. 
Вижте информациите от нашите кореспонденти. Вижте и снимките  - какво по-хубаво и 

по- добро като спомен за всеки един от нас!

РО - Стара Загора

В състезание по риболов в разгара на лятото

Рекорд:  100 килогра-
ма и 58 грама  риба уло-
виха общо за 6 часа риба-
рите от   клуб „Зелената 
щука” към РО на глухите 
в Стара Загора 

На 1 август тази  годи-
на се проведе вътрешно 
състезание по спортен 
риболов на дъно от ри-
барския клуб „Зелената 
щука” към районната ор-
ганизация на глухите в гр. 
Стара Загора. Този път то 
се проведе на спортния 
язовир до село Гавраилово, община Нова Загора. Участие взеха 14 души, като между 
тях имаше само една жена, която не отстъпваше по съревнование със силния пол.

Състезанието започна след задължителните етапи на инструктаж по безопасност, 
теглене на жребий, подготовка, захранване и продължи общо 6 състезателни часа.

Почти през цялото време на състезанието кълвеше риба.  Жегата беше голяма, но 
рибарите стоически издържаха на всичко. Заслужаваше си обаче, защото резултатите 
бяха като за „Гинес”. А удоволствието беше невероятно!

За всички  участници, членове на нашия риболовен клуб, които са и дългогодишни 
приятели, този ден ще остане незабравим.  Разбира се първо заради невероятния улов, 
но не по-малко и заради възможността да бъдем заедно в един прекрасен ден, в който 
всички да се почувстват „лидери” на риболова.

Сега вижте и резултатите - след щателното претегляне, бяха определени  победи-
телите, които получиха купи, според своя улов в определените им сектори според пра-
вилника. На първо място -  с 1 наказателна точка, се класира  Иван Денев, с улов – 
16,000 кг. - А; на второ място - с 1 н. т. – Никола Нанев – 15,020 кг. - C; на трето място
, с 1 н. т. – Юрий Щерев – 9,270 кг. - B; четвърти - с 2 н. т., стана  Слави Сяров – 12,120 
кг. - А; пети -  с   2 н. т. – Милен Симеонов – 7,150 кг. - С; шести - с 2 н. т. – Йордан Ше-
белинов – 5,800 кг. - В; седми - с 3 н. т. – Андриан Георгиев – 6,660 кг. - А; осми -  с 3 н. 
т. – Иван Щерев – 6,280 кг. - С; девети - с 3 н. т. – Габриел Щерев – 5,250 кг. - В; десети -  с 
4 н.т. – Мирослав Богданов – 5,310 кг. - А. Единадесетото място  с гордост зае  Милена 
Миланова - с 4 н. т. и улов  4,120 кг. - В. Дванадесети  - с  4 н. т. – Георги Георгиев – 2,080 
кг. - С; тринадесети -  с 5 н. т. – Илия Баничански – 4,460 кг. - А; четиринадесети  - с 5 н. 
т. – Руси Велев – 1,060 кг. - В. 

СТО КИЛОГРАМА И 58 ГРАМА Е ОБЩИЯ ИМ УЛОВ! За гордост и за предизвикателство 
към всички рибари за  майсторлъка им!

 Повече - здраве!
Антония Хубенова, председател на РО на глухите в Стара Загора

Поздрав

Да ни е честит Георги Киров!
На 20 юли 2021 година нашият дългогодишен 

член на районната организация в гр. Стара Загора 
Георги Киров навърши 80-годишен юбилей.

Дълги години той участваше и продължава да 
участва активно в дейността на Съюза на глухите в 
България! Ние, членовете и неговото семейство ис-
каме да му пожелаем от все сърце здраве и да знае, 
че най-хубавото тепърва предстои. Да се случват само 
приятни изненади от живота и никога да не спира да 
мечтае! 

Не се предавай пред нищо!
От РО на глухите - Стара Загора

Р О - Горна Оряховица

Нашият празник

Измина доста време  от затваряне, отваряне на клубовете, кафенетата, ограничи-
телни мерки относно масовите мероприятия. Наложи се нашите членове да останат 
дълго време вкъщи, да се лишат от традиционните си срещи, сбирки и мероприятия, 
изолирани от света.

Какво задоволство бе решението за празника на СГБ – 12 юли, да посетим Дрянов-
ския манастир, пещерата „Бачо Киро”, да си направим разходка сред природата!

И така, на 17 юли 2021 година, организирана група от РО-Горна Оряховица поте-

глихме към манастира. Времето беше топло, небето - чиста синева, а пътниците с пре-
красно настроение и готовност за покоряване на пещерата. 

При пристигането ни в манастира ни посрещнаха членове от нашата ТО в Габрово 
(такава ни беше уговорката). Отдадохме необходимата почит на църквата в манастира 
и се отправихме към пещерата. На входа ни посрещна усмихнат екскурзовод, който ни 
разказа подробности за структурата и разположението на пещерата, за залите вътре, 
за образуваните под влиянието на карстовите води, обогатени с варовиково вещество 
сталактити, сталагмити и сталактони, изваяли причудливи форми. В пещерата изследо-
вателите са открили и човешки следи, останки от кремъчни оръдия на труда, ножове, 
стъргалки - най-старите следи от живот на Балканския полуостров.

След пещерната разходка, естествено, гладът ни се обади и доволно приседнахме 
в ресторантчето до рекичката, сред природата, да отдъхнем и похапнем. Оживените 
разговори не стихваха, защото дългото време без да се виждаме, ни остави много не-
доизказани приказки.

В късния следобед потегли хме към гр. Дряново, чиито корени датират от втората 
половина на ХV век, за по чашка кафе, а после към дома. По време на пътуването ни си 
спомняхме с много тъга и говорихме за създаването на СГБ, за основателите, един от 
които беше нашият член Димитър Краев, за създаването на районната организация – 
една от първите организации; за организирането на предприятието „Тих труд” , за пре-
красното училище УПП „Труд” , където много глухи усвоиха професии и станаха добри 
професионалисти в своите специалности...

Разходката ни беше много приятна и ползотворна. Имаше спомени, но и научихме 
много  нови неща.

А членовете на ТО-Велико Търново също си организираха среща в парка, с почерпка 
и разказ за СГБ в чест на нашия празник.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

РО-Хасково

Отново бяхме заедно
С двудневна екскурзия и ние,  

членовете на районната организа-
ция на глухите в гр. Хасково отбеля-
захме празника на СГБ с двудневна 
екскурзия на 17 и 18 юли т. г. Марш-
рутът, който този път избрахме,  
беше: с. Скобелево в общ. Павел 
баня – Казанлък.

Първо посетихме с. Скобелево, 
където разгледахме първата частна 
розоварна „Дамасцена”, основана 
в далечната 1991 година. С голям 
интерес разгледахме етнографския 
музей, където са изложени пред-
мети и съоръжения, използвани 
от нашите прадеди в миналото. 
Видяхме и старинна инсталация за 
варене на розово масло, наречена 
„гюлпана” от турската дума „гюл-
пане” или розова къща, която се е 
строяла в близост до течаща вода. 
Нау чихме, че родината на българ-
ската маслодайна роза Дамасцена, 
е Дамаск, столицата на днешна Си-
рия; научихме, че първото розово 
масло в България е дестилирано 
през XVII век; узнахме, че българ-
ското розово масло е най-качестве-
ното розово масло в света; както и 
че за добива на 1 капка розово мас-
ло са необходими 30 рози, а за 1 кг. 
розово масло - 3000-3500 розови 
цветчета.

Българското розово масло е 
изключително с прилагането му в 
най-високия клас на парфюмери-
ята  и козметиката в световен ма-
щаб. .Розовото масло от роза Да-
масцена, или както го наричат „теч-
ното злато” на България, е най-цен-
ният продукт, който се произвежда 
в най-красивото кътче на България 
– Розовата долина. 

И така, усетили упойващия аро-
мат на българската роза в цялата 
й прелест, си подарихме едно не-
вероятно изживяване в единстве-
ния „храм на розата” в сърцето на 
Розовата долина, само на няколко 
километра от гр. Казанлък. Напра-
вихме си снимки на амфитеатъра, 
който е разположен върху огро-
мна площ и е копие на античните 
амфитеатри. Построен е във вид на 
огромна кошница, в която са засети 
стотици видове рози. Създадено е 
и специално място, където гостите 
да се запознаят от близо с древните 
орфически мистерии.

 Недалеч от с. Скобелево се на-
мира щраусовата ферма „Четири 
сезона”. Там бяхме посрещнати 
от стопанина на фермата, който 
най-подробно ни запозна с отглеж-
дането на тези величествени птици. 
И тук си направихме много снимки 

РО - Горна Оряховица ТО - Велико Търново
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Успешно представяне на нашите момичета! 
4 място за Надка Начова в седмобоя 

и за Елена Узунова в хвърляне на копие

От 23 до 28 август 2021 г. в гр. Люблин, 
Полша, се проведе световното първенство по 
лека атлетика за глухи. България беше пред-
ставена от Надка Начова в дисциплината сед-
мобой и Елена Узунова в дисциплината хвър-
ляне на копие.

Надка и нейната треньорка Йорданка Ари-
занова отпътуваха на 21 август и тя вече на-
прави своите тренировки днес. 

Елена с треньора Кольо Нешев заминаха за 
Полша на 25 август. Ето и програмата: 23 и 24 август – седмобой и на 28 август – копие.

От сърце пожелаваме успех на нашите момичета!
Във временното класиране Надка зае трето място, с 2329 т. след Клечкина от РСФГ с 

2848 т. и Потапенко от Украйна с 2745 т. В последния ден, на 24 август, в крайното кла-
сиране Надка остана четвърта. 

Елена Узунова също се класира четвърта. 
Това е един голям успех за българските спортистки! Горди сме с вас, момичета! Бъ-

дете здрави и все така успешни!

Честита годишнина МКСГ!
На 10 август се навършиха 97 го-

дини от основаването на Междуна-
родния комитет за спорт на глухите 
(МКСГ). Всяка година на  този ден не 
пропускаме да честваме духа на спор-
та за глухи, рожденият ден на спорт-
ното движение на глухите - история, 
написана от самите глухи състезатели, 
чиято любов към спорта и предизви-
кателствата процъфтяват почти век. 
Най-големият поздрав отива към вас, 
скъпи спортисти, треньори и ръково-
дители на националните федерации 
за спорт на глухите!

Ние сме наясно и оценяваме вашия ангажимент и вашата отдаденост за популяри-
зиране на „Равенство чрез спорт”. Заедно ще продължим да издигаме високо знамето 
на спортното движение на глухите.

От сърце пожелаваме всичко най -добро на Международния комитет за спорт на 
глухите по случай годишнината му!

Програмата „VARTA Helps” 
дари 200 глухи деца-спортисти

Кампанията „Всяка батерия помага” част от международната програма „VARTA 
Helps”, която продължи до края на месец юли тази година, дарява по 1 лев от всяка про-
дадена промоционална опаковка батерии на Спортната федерация на глухите в Бълга-
рия. Партньори на  VARTA бяха Практикер, Технополис, Билла, Техномаркет, Деником, 
Триада, Астра, Практис, Сиела, Плесио, Мастерхаус, Комсед и Фантастико. 

Благодарим на всички, които участваха! С ваша помощ успяхме да зарадваме 200 
деца с увреден слух, които получиха спортни екипи!

Ели Захариева
Снимки от фейсбук страницата на СФГБ

СПОРТНИ НОВИНИза спомен, купихме си сувенири 
и опитахме от крем карамела, 
приготвен от щраусови яйца.

 Следващата спирка беше гр. 
Казанлък. Тъй като денят беше 
много горещ, набързо се наста-
нихме в хотела за да си починем. 
Вечерта групата ни се събра за 
вечеря в ресторанта,  където 
председателят на РО-Хасково  
Митко Иванов поздрави всички 
с празника на съюза (макар и 
отминал вече), като пожела на 
всички здраве, късмет и успехи 
в бъдеще. До късно споделяхме 
видяното през деня и се заба-
влявахме. 

 На следващия ден, вече 
отпочинали, посетихме Тра-
кийската гробница в Казанлък 
- врата към миналото; родна-
та къща на художника Дечко 
Узунов и Историко-етнограф-
ския комплекс „Кулата”, който 
е изграден в най-старата част 
на Казанлък. Идеята е да бъде 
показан градския и селския бит 
от времето на възраждането на 
средната класа. Изключително 
интересен и е удоволствие да 
бъде разгледан отблизо. Атмос-
ферата е толкова автентична, че 
още прекрачвайки вратите на 
комплекса, се чувстваш потънал 
в миналото. Посрещнаха ни със 
сладко и ликьор от рози. Къщи-
те в комплекса са две. Градската 
къща показва живота на едно замогващо се градско семейство. Строена е от търго-
веца Иван Хаджиенов и друга като нея в града няма. Тя е двуетажна, с открит чардак 
(балкон). Стаите й пазят следите от бита и културата на ХIX век, когато среща си дават 
модерния свят и традиционния български бит. Втората къща е от селски тип, изклю-
чително атрактивна. Навън под навеса е изложен инвентар, с който са обработвали 
земята, а дворовете и на двете къщи са оформени с калдъръм и много цветя, здравец 
и чимшири. Комплексът представя домашния уют на казанлъчанина по онова време.  
Какво по-хубаво от това, което усетихме тук! Удоволствие беше за всички нас да се 
докоснем до съхраненото през вековете.

 Пиша всичко това за тези, които се интересуват от миналото на България.
 Е, това беше. Макар и поуморени от жегата, която ни съпътстваше и през двата 

дни, но доволни от видяното, се прибрахме по домовете си в очакване на следващата 
екскурзия, като се надяваме отново всички ние да бъдем заедно. 

Дора Христозова координатор на РО - Хасково

РО- Ямбол

Разходка край морето

По повод 87-годишнината от 
основаването на Съюза на глухите 
в България, районната организа-
ция на глухите в Ямбол организи-
ра еднодневна екскурзия до гр. 
Созопол. 

На 10 юли рано сутринта 40 
членове от организацията по-
теглиха за красивия черномор-
ски град Созопол. Времето беше 
прекрасно. Когато пристигнахме, 
председателят на организацията 
Стоян Патрашков поздрави всич-
ки членове по случай празника, 
като им пожела здраве,  дълголе-
тие и весело изкарване на море-
то. 

В края на деня, в уреченото 
време, всички се събрахме довол-
ни от разходката, като си поже-
лахме да сме все така задружни.  

Иванка Атанасова, 
координатор на РО на глухите 

в Ямбол
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Cĸъпи читaтeли, yниĸaлнитe xopa пo cвeтa имaт 
yниĸaлни cпocoбнocти, ĸoитo ĸнигaтa нa peĸopдитe 
„Гинec” oтбeлязвa в cвoитe apxиви. Teзи пocтижeния 
oбиĸнoвeнo ca пpeдизвиĸaтeлcтвo зa oнeзи, ĸoитo 
жeлaят дa ги нaдcĸoчaт, зa дa пoдoбpят peĸopдa. 
Oĸaзвa ce, чe в книгата на рекордите за  „Гинec” ca 
зaпиcaни и peĸopди в oблacттa нa жecтoвия eзиĸ, зa 
ĸoитo ceгa щe ви paзĸaжeм.

Haй-бъpзитe пpъcти в cвeтa. Bъв Beлиĸoбpи-
тaния ce opгaнизиpaт cъcтeзaния зa нaй-бъpзa 
пpъcтoвa диĸтoвĸa, нapeчeнa „Гopeщи пpъcти”. 
Дopи лeĸa гpeшĸa oзнaчaвa диcĸвaлифиĸaция oт 
cъcтeзaниeтo. Peĸopдът зa нaй-бъpзa дaĸтилнa peч 
c пpъcти пpинaдлeжи нa Toмac MaĸУини (Тhоmаѕ 
МсWhіnnеу), ĸoйтo пpeз aвгycт 2008 г. влизa в 
ĸнигaтa нa peĸopдитe ĸaтo Haй-бъpзитe пpъcти нa 
cвeтa в жecтoвия eзиĸ c 4,7 ceĸyнди. Cъcтeзaниeтo 
e пoд пaтpoнaжa нa Kpaлcĸaтa acoциaция нa глyxи-
тe в Лoндoн.

Флaшмoб c жecтoв eзиĸ. C цeл дa ce пoвиши 
ocвeдoмeнocттa oтнocнo жecтoвия eзиĸ и дa ce 
нacъpчи yпoтpeбaтa мy cpeд пo-млaдoтo пoĸoлeниe, 
oтнoвo в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo, блaгoтвopитeл-
нaтa opгaнизaция ЅіgnНеаlth пpaви cъбитиe, в ĸoeтo 
взeмaт yчacтиe 513 yчилищa oт цялa Beлиĸoбpи-
тaния. Πo вpeмe нa тoвa cинxpoнизиpaнo cъбитиe 
116 980 дyши изпълнявaт пeceн нa жecтoв eзиĸ eд-
нoвpeмeннo и нa paзлични мecтa. Πeceнтa имa зa 
цeл дa пoпyляpизиpa билингвизмa, ĸaтo пoĸaзвa, чe 
пpи oбщyвaнe e вaжнo дa ce изпoлзвaт нe caмo pъ-
цeтe и лицeтo, нo и глacът. Toлĸoвa yчилищa и дeцa... 
Peĸopднo, нaли?

Жecтoвият eзиĸ в пoдĸpeпa нa бoлницa. Cъ-
щoтo мepoпpиятиe ĸaтo yчилищният флaшмoб във 
Beлиĸoбpитaния, caмo чe пpoвeдeн в Xoнгĸoнг. Цeлтa 
мy e дa нaбepe cpeдcтвa зa бoлницaтa Ян Чaй, ĸaĸтo и 
дa ce пoвиши ocвeдoмeнocттa зa ĸoмyниĸaциoннитe 
пoтpeбнocти нa глyxитe xopa. Taĸa нa 1 нoeмвpи 2014 
г. мнoжecтвo xopa ce вĸлючвaт в инициaтивaтa дa 
жecтиpaт eднoвpeмeннo нa мнoгo мecтa. Бoлничнaтa 
opгaнизaция e щacтливa oт peĸopдa.

Haй-гoлeмият ypoĸ пo жecтoв eзиĸ. Oбиĸнoвeнo 
жecтoвият eзиĸ ce пpeпoдaвa нa мaлĸи гpyпи yчeни-
ци, нe пoвeчe oт 15-20 дeцa. Ho ĸaĸвo щe cтaнe, aĸo 
yчeницитe ca 1442-мa? Aми, peĸopд. Toчнo тoлĸoвa 
ca взeли yчacтиe в ypoĸa пo жecтoв eзиĸ, влязъл в 
ĸнигaтa нa peĸopдитe ĸaтo нaй-гoлeмият в cвeтa нa 
28 юни 2017 г. Уpoĸът e бил нaпpaвeн oт Oблacтнaтa 
aдминиcтpaция нa Paйĸoт, ĸoйтo e чeтвъpтият нaй-
гъcтo нaceлeн гpaд в щaтa Гyджapaт в Индия. Aĸцeнт 
в ypoĸa e билo пpeдcтaвянeтo нa индийcĸия нa-
циoнaлeн xимн c жecтoвe пpeд индийcĸия пpeмиep 
Hapeндpa Moди. 

Глухи хора спасяват животи 
Няма нищо, което да попречи на глухи-

те хора  да работят в каквато и да е профе-
сия. Достатъчно е само малко разбиране от 
другите хора в колектива, малко насочване 
и -  ето много от тях стават пример  за глухи-
те хора, което да им попречи да работят в 
която и да е професия, включително право-
прилагащите: пожарникари, полицаи, спе-
шен персонал и др. Това са добре познати-
те истории на някои от тези хора. 

ПОЖАРНИКАРИ

Пожарникарите в Съединените щати 
могат да бъдат професионални или до-
броволци. Но всички те трябва да преми-
нат обучение, сериозни изпити и  да отго-
варят на много други изисквания. 

Джо Ронан е доброволен пожарникар 
в град Ню Хейвън, на около 87 мили се-
верно от Ню Йорк, с население от малко 
над 800 000 души. 

Джо е бил на 21 години, когато за-
вършва школа като пожарникар през 2012 
г. Глух е от раждането си и използва аме-
рикански жестов език. По време на пожа-
ри Джо се нуждае от малко инструкции от 
колегите си пожарникари, като например 
докосване на левия или десния крак, за да 
му каже в коя посока да се обърне. Като 
доброволен пожарникар той е безценен 
партньор, защото може да подпомага и за 
външни работи като горски пожари,  или 
автомобилни катастрофи. 

Друг по-скорошен пример е този на ав-
стралиеца Деймън Барет: глух от раждане-
то, 32-годишен и австралийски потребител 
на жестов език от 11-годишна възраст. Той 
винаги е искал да се включи в добровол-
ческа дейност, но не е посмял, въпреки че 
през 2001 г. е бил награден за спасяване 
живота на шофьор след автомобилна ката-
строфа. И накрая, през 2015 г. той се при-
съединява към екипа на пожарникарите от 
„Храстовия огън” в Бредфордейл, селска 
среда в североизточна Австралия. 

Първоначално Деймън не е вярвал в 
себе си. Но сега дори се шегува: 

„Глухият човек може всичко, не е нуж-
но да се страхувате. Няма да хапем”.

ПОЛИЦИЯ 
Антъни Уолъс работи като полицай 

в продължение на четири години в град 
Хуна, градче с едва 1000 души в Аляска.

 Антъни е учил в Рочестърския техно-
логичен институт (RIT), частен универси-
тет в Ню Йорк, където е работил и като ох-
рана между 2003 и 2006 г.  За съжаление, 
Антъни загива в престрелка през 2010 г. 
заедно със своя партньор. Той е бил на 32 
години и един от малкото глухи полицаи, 
работещи в САЩ, който  дава живота си в 
името на справедливостта.  Става жертва 
на стрелба, но става герой във видеото, 
което показва неговата перфектна работа 
като глух полицай, от когото се учат сега и 
всички други.  

БЪРЗА ПОМОЩ  
Чад Грабовски е спешен медицински 

техник (EMT) от 2013 г. във Витлеем, ма-
лък град с около 70 000 души, разположен 
между Ню Йорк и Филаделфия в САЩ. 
Преди да работи професионално на ли-
нейка за компания EMT, той също е бил 
доброволен пожарникар. 

Чад е глух от раждането си и шефът 
му е наистина доволен от неговата  ра-
бота: „ Пациентите му го обичат, нашият 
персонал го обича и той всъщност върши 
прекрасна работа в задната част на ли-
нейката, по-добре от някои от чуващия ми 
персонал”. 

 А през юли 2016 г., една жена стана 
първият глух техник за спешна медицин-
ска помощ в Израел: Нечама Льобел, 
глуха от раждането и на 30 години. Не-
чама работи като доброволец в органи-
зация за спешни случаи, наречена United 
Hatzalah, която има страхотна репутация 
в страната си и доричленовете й се смя-
тат за герои поради трудните условия, в 
които работят. 

За да позволи на Нечама да върши 
добре работата си, организацията й пре-
доставя технологични решения (като тек-
стови предупреждения на телефона й),  а 
колегите й  комуникират с нея чрез визу-
ални инструкции. 

Вероятно има много, много хиляди 
глухи хора по света, които извършват ра-
ботата си анонимно, но като цяло, без 
никакво съмнение е ясно, че те са под-
готвени да спасяват животи, както всеки 
друг. Джо Ронан - снимка New Haven Register

Деймън Барет - снимка Мат Девлин

Антъни Уолъс - снинмка RIT

Чад Грабовски - 
снимка Express-Times Photo

Нечама Льобел - 
снимка United Hatzalah

Рекорди на Гинес с жестов език



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 716 септември 2021 ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria

Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Официален сайт на СГБ:  
www.bg.sgbbg.com

Александър ДОБРЕВ, 
администратор

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

Πиaниcт, aвтop нa пecни, пeвeц 
c xapaĸтepeн cтил нa cцeничнo из-
пълнeниe. Hapичaт гo „бaщaтa нa 
poĸeндpoлa” зapaди мyзиĸaтa мy, в 
ĸoятo пpeз 50-тe гoдини нa минaлия 
вeĸ се влюбвa пoлoвинaтa cвят, 
дaлeч пpeди Eлвиc. Caм тoй вдъxнo-
вявa мнoгo cъвpeмeнни изпълни-
тeли, ĸoитo cпoмeнaвaт имeтo мy c 
блaгoгoвeниe. 

Липcaтa нa cлyx e caмo oщe eднa 
eĸcцeнтpичнa пoдpoбнocт oт биoгpa-
фиятa мy, ĸoятo oбaчe имa зacлyгa зa 
минopнaтa тeмaтиĸa в няĸoи тeĸcтoвe 
и цялocтнoтo мy cвeтoyceщaнe. 

Джoни Peй.
Poдeн ĸaтo Джoн Aлвин Peй нa 

10 янyapи 1927 г. в Дaлac (CAЩ). 
Бъдeщaтa звeздa pacтe зaeднo c 
пo-гoлямaтa cи cecтpa Eлмa  в ceмeй-
нaтa фepмa и пoceщaвa дaлacĸoтo 
нaчaлнo yчилищe. Maлĸият Джoни 
cвиpи нa пиaнo oт тpигoдишeн, a 
нa 12 вeчe пee в мecтния цъpĸoвeн 
xop. Koгaтo зaпoчвa Bтopaтa cвeтoвнa 
вoйнa, poдитeлитe мy Eлмъp и Xeй-
зъл ce мecтят в Πopтлaнд (Opeгoн), 
и дeцaтa пoceщaвaт гимнaзиятa 
„Фpaнĸлин”.

Eдвa 13-гoдишeн, Джoни Peй 
e бoйcĸayт и yчacтвa в pитyaл, из-
вecтeн c имeтo „xвъpлянe c oдeaлo” 
(blаnkеt tоѕѕ). (Игpaтa „xвъpлянe c 
oдeaлo” e пoзнaтa ĸaтo тpaдициoн-
нa зa ceвepнитe нapoди и в Aляcĸa, и 
пpeдcтaвлявa cпopт, пpи ĸoйтo въpxy 
oпънaтa тюлeнoвa ĸoжa, дъpжaнa 
oт гpyпa xopa, чoвeĸ ce пoдxвъpля 
виcoĸo във въздyxa. Taзи игpa e 
билa лoвнa пpaĸтиĸa нa инyитcĸи-
тe ecĸимocĸи плeмeнa, пpeди oщe 
дa бъдe измиcлeн бинoĸълът, зa 
дa мoжe чoвeĸ дa виждa нaдaлeч, 
дoĸaтo лoвyвa. Днec игpaтa e oгpa-
ничeнa дo чacтни пpaзнeнcтвa и 
cъcтeзaния.)

Toзи pитyaл oбaчe вoди дo 
злoпoлyĸa, ĸoятo ocтaвя Джoни Peй 
c oглyшaлo лявo yxo. B пo-ĸъcнитe 
гoдини нa мyзиĸaлнaтa cи ĸapиepa 
тoй ce пpeдcтaвя cъc cлyxoв aпapaт. 
Πpeз 1958 г. e извъpшeнa oпepaция, 

ĸoятo гo ocтaвя пoчти нaпълнo глyx 
и c двeтe yши, въпpeĸи чe пoлзвa 
cлyxoви aпapaти, ĸoитo пoдпoмaгaт 
чyвaнeтo мy. Πo пoвoд нacтъпилaтa 
тишинa, извecтният пeвeц cпoдeля, 
чe глyxoтaтa e билa ĸлючoвa зa 
ĸapиepaтa, cтилa мy нa изпълнeниe и 
взaимooтнoшeния: „Oщe ĸoгaтo бяx 
дeтe и зaгyбиx cлyxa cи, y мeн ce пoя-
ви нyждaтa oт иcĸpeнocт. Имax eмo-
циoнaлнa пoтpeбнocт дa paзвивaм 
вpъзĸи c дpyги xopa”.

Cлeд ĸaтo зaвъpшвa гимнa-
зия, Джoни Peй ce пpeпитaвa ĸaтo 
пpoдaвaч нa гaзиpaнa вoдa, шoфьop 
нa aвтoбyc и мeлничeн paбoтниĸ 
в Caлeм (Opeгoн), дoĸaтo мeж-
дyвpeмeннo cвиpи нa пиaнo в 
caлeмcĸи и пopтлaндcĸи ĸлyбoвe. 
Cĸopo зaпoчвa дa пee пpoфecиoнaл-
нo, ĸoгaтo cлeд peдицa изпълнeния в 
aфpo-aмepиĸaнcĸи нoщни зaвeдeния 
в Дeтpoйт e зaбeлязaн пpeз 1951 г., 
и пoдпиcвa дoгoвop c Оkеh Rесоrdѕ, 
дъщepнo дpyжecтвo нa Соlumbіа 
Rесоrdѕ. Πpeз cлeдвaщaтa гoдинa, 
излизa дeбютния мy aлбyм „Джoни 
Peй” (1952), ĸoйтo бъpзo ce изĸaчвa 

нa чeлнитe мecтa в ĸлacaциятa нa cп. 
„Билбopд”, a пecнитe „Πлaч” (Сrу) и 
„Maлĸият бял oблaĸ, ĸoйтo плaчe” 
(Тhе Lіttlе Whіtе Сlоud Тhаt Сrіеd) 
ce пpeвpъщaт в бeзcпopни xитoвe в 
CAЩ.

Πpeз 1954 ч. Джoни Peй yчacтвa 
и в ням филм, в ĸoйтo cи пapтниpaт c 
Mepилин Moнpo. „Hямa дpyг бизнec 
ĸaтo шoyбизнeca” имa ycпex, нo 
ocтaвa eдинcтвeн зa eĸcцeнтpичния 
пeвeц, чиятo ĸapиepa oĸoлo 60-тe 
гoдини нa минaлия вeĸ зaпoчвa дa 
зaпaдa и cлeд 1973-тa Peй pядĸo ce 
пoявявa в yчacтия пo aмepиĸaнcĸитe 
тeлeвизии. B Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo 
и Aвcтpaлия oбaчe Джoни Peй имa 
вepни фeнoвe и тaм пoпyляpнocттa 
мy нe cтиxвa. Бpитaнcĸaтa пpeca нe 
пecти cyпepлaтивитe cи зa нeгo, oбя-
вявaйĸи гo зa ceнзaциятa нa 50-тe, 
чиитo cъpцepaздиpaтeлни изяви ca 
пpeвъpнaли Peй в тийнeйджъpcĸи 
идoл и oбeĸт нa иcтepия, ĸъдeтo 
и дa ce пoяви, мнoгo пpeди cвeтът 
дa „пoлyдee” пo Eлвиc Πpecли. 
Дpaмaтизмът в пecнитe нa Джoни, 
cцeничнaтa мy eмoциoнaлнocт и 

мeлaнxoлия в пo-ĸъcнитe тeĸcтoвe, 
ĸaĸтo и цялocтнaтa мy пoвлиянocт oт 
джaзa, блyca и гocпълa ca пpичинa 
мнoзинa иcтopици дa oпpeдeлят 
пeвeцa ĸaтo нoвaтopcĸa фигypa в 
paзвитиeтo нa poĸeндpoлa ĸaтo 
мyзиĸaлeн жaнp. Heщo пoвeчe – чe e 
вдъxнoвитeл  зa пoĸoлeния изпълни-
тeли oт Лeнapд Koeн дo Mopиcи.

He e извecтнo дaли пpoблeмитe c 
aлĸoxoлa пpи Джoни Peй ce дължaт 
нa чacтичнaтa липca нa cлyx, paз-
пaдa нa бpaĸa мy c жypнaлиcтĸaтa 
Дopoти Kилгaлeн или тeжĸo пpe-
живянaтa нeйнa ĸoнчинa пpeз 1965 
г., или зapaди oбъpĸaнaтa ceĸcyaл-
нocт нa пeвeцa, ĸoйтo в млaдeжĸи-
тe cи гoдини пpeди дa гo cпoxoди 
cлaвaтa, e бил apecтyвaн двa пъти зa 
нeпpиcтoйнo пoвeдeниe. Фaĸт oбaчe,  
пpeз цeлия мy живoт Peй пpeĸaлявa c 
ĸoличecтвaтa нa нaпитĸитe.

Πeвeцът e близъĸ пpиятeл c 
aĸтpиcaтa Джyди Гapлaнд, нa чиeтo 
ĸoнцepтнo тypнe в Eвpoпa пoдгpявa 
изпълнeниятa пpeз 1969 г., и дopи 
ĸyмyвa нa cвaтбaтa ѝ c пocлeдния ѝ 
cъпpyг Mиĸи Дийнc. Πpeз 70-тe гo-

дини cлaвaтa нa Джoни Peй пoeмa 
нaдoлy – близo дeceт гoдини тoй 
нe e издaвaл нoв aлбyм или cингъл. 
Учacтвa в тeлeвизиoнни пpeдaвaния 
c Джoни Kapcън, paздeля ce c лич-
ния cи мeниджъp и нaeмa дpyг, a в 
нaчaлoтo нa 80-тe пoднoвявa ĸoн-
цepтитe cи, нo вeчe c инcтpyмeнтaлнo 
тpиo, a нe c гoлeми opĸecтpи, c ĸoитo 
пyблиĸaтa мy e cвиĸнaлa пpeз пъp-
витe 25 гoдини oт нeгoвaтa ĸapиepa. 
Πo тoвa вpeмe „Hю Йopĸ Taймc” oт-
бeлязвa, чe e нaпpaвo иpoничнo, 
зaдeтo Джoни Peй e тoлĸoвa pядĸo 
cлyшaн в CAЩ, cлeд ĸaтo имeннo тoй 
и нeгoвият pитъм-eнд-блyc cтил ca 
пoлoжили ocнoвитe нa poĸeндpoлa 
и ca пpoмeнили aмepиĸaнcĸитe 
пpeдcтaви зa paзвлeчeниe.

Koлĸoтo дo глyxoтaтa нa Джo-
ни, изcлeдoвaтeли твъpдят, чe тя 
имa знaчитeлнo въздeйcтвиe зa 
yниĸaлния мy изпълнитeлcĸи cтил 
и вoĸaли. Oпpeдeлят гo ĸaтo пeвeц, 
чийтo cлyxoв диaпaзoн бyĸвaлнo 
e oпpeдeлил ĸoнтypитe нa нeгo-
витe пpeдcтaвяния, ecтecтвoтo нa 
ĸpaтĸoтpaйнaтa мy пoпyляpнocт и 
тpaйния мy eмблeмaтичeн cтaтyc в 
пpeд-poĸa. Зa caмия Peй зaгyбaтa 
нa cлyx нe e нeдocтaтъĸ, a блaгocлo-
вия: „Koгaтo cи лeгнa, aз cвaлям 
cлyxoвия aпapaт. Teлeфoнитe звъ-
нят, ĸaмepиepĸитe чиcтят, xopa чyĸaт 
пo вpaтaтa, a aз нe чyвaм нищo oт 
тoвa”, ĸaĸтo cпoдeля зa чacтичнaтa cи 
глyxoтa в интepвю пpeз 1977 г.

Πocлeднaтa гoдинa зa Джoни Peй 
e 1989, ĸoгaтo пpaви eдин пocлeдeн 
ĸoнцepт в Гoлeмия тeaтъp нa Caлeм 
в Opeгoн в нaчaлoтo нa oĸтoмвpи. 
Зaдълбoчaвaщитe ce здpaвocлoвни 
пpoблeми вcлeдcтвиe нa aлĸoxoли-
змa, cъпътcтвaл гo пpeз цeлия 
мy живoт, вoдят дo чepнoдpoбнa 
нeдocтaтъчнocт. Tя e пpичинaтa нa 24 
фeвpyapи 1990 г. cвeтът дa ce cбoгyвa 
c „бaщaтa нa poĸeндpoлa”.

Росица Караджова, 
по материали от интернет

Новият ф илм „CODA” (абревиатура на 
„Child Of Deaf Adult” - дете на глух възрас-
тен) премиерно представен в началото 

на август т. г. на американския ежегоден ки-
нофестивал „Сънданс”, който се провежда от 
1978 година в американския град Парк Сити. 
На фестивала „CODA” получи много положи-
телни отзиви и похвали, а също и рекордна 
сделка за разпространение чрез „Apple”. 

Това, което възхити публиката и критиците, 
беше страхотното изпълнение на глухия актьор 
Трой Коцур, в ролята на баща, по професия ри-
бар, който се опитва да разбере мечтата на дъ-
щеря си да пее.

„Ако Трой можеше да говори и чува, звез-
дата му щеше да изгрее преди много, много го-
дини”, казва Дейвид Курс, който е артистичен 
директор на Театъра на глухите в западен Лос 
Анджелис. 

„Уязвимостта, изразителността и хуморът 
на Коцур го правят прекрасен актьор”, казва ре-
жисьорът на филма Сиан Хедер. „Трой е неве-
роятен импровизатор и много забавен; просто 
красив, едър човек, който има страхотна визия 
на екрана и невероятна харизма. Неговият ASL   
(американски жестов език) е наистина креати-
вен и красив”, допълва тя.

Сюжетът на филма се фокусира върху Руби 
Роси, ученичка в гимназията, която иска да 
бъде певица. Тя е „дете на глухи възрастни”, 
единственият чуващ човек в семейството, кое-
то разчита на нея да им превежда на амери-
кански жестов език това, което им говорят. Тя 
работи на семейната лодка с глухите си брат 
и баща. Героят на Коцур – Франк се опитва да 
разбере и да се свърже защо пеенето е толкова 
важно за дъщеря му. В една трогателна сцена 

той я моли да му пее, докато нежно е сложил 
ръката си на шията й, за да долови вибрациите 
на песента й. Коцур казва, че за тази сцена е из-
ползвал действителна случка със  собствената 
си дъщеря: „Преди много време, когато беше 
в детската градина, тя трябваше да научи и из-
пълни една песничка за представлението на 
групата й. И воден от желанието си да разбера 
какво е да пееш, я попитах дали мога да сложа 
пръстите си на вратлето й, за да доловя пеене-
то й. И това беше много сладко. След толкова 
години филмът беше като ретроспекция, в коя-
то направих същото. Сега дъщеря ми се учи да 
свири на китара. И аз просто слагам ръка на 
китарата, за да усетя свиренето й…”

Дългият път към славата и екрана
Трой Коцур се е родил глух, през 1968 г. 

Израства, играейки баскетбол в Меса, Аризо-
на, където баща му е началник на полицията. 

Учи актьорско майсторство в университета 
„Галодет” („Gallaudet”), след което се включ-
ва с участия в международното турне на На-
ционалния театър на глухите. Играе в пиесата 
„Big River: The Adventures of Huckleberry Finn” 
(„Голявата река: Приключенията на Хъкълбери 
Фин”) на сцената на Бродуей и спечелва награ-
дата „Тони”.

В театъра на глухите в западен Лос Андже-
лис Коцур е водещ актьор, като репликите му 
са озвучавани от художествения директор Дей-
вид Курс. Преди главната си роля в „CODA”, Ко-
цур е играл предимно второстепенни, макар и 
разнообразни персонажи на екрана. „Обичам 
да играя злодеи, при което полицаите ме пре-
следват, което направих в „Криминални умо-
ве” – разказва той. „Приятно е да играя различ-
ни роли – романтични или подли.”

Коцур си спомня как е започнало всичко: 
„Това, което промени живота ми, беше, когато 

гледах „Междузвездни войни” – бях едва на 8 
години. „Беше толкова визуално, костюмите, 
направо ме изумиха. Гледах отново и отново. И 
започнах да вярвам и да се надявам, че някой 
ден ще мога да направя филм.” За него било 
сбъдната мечта да участва в телевизионния се-
риал „The Mandalorian” от сагата „Междузвезд-
ни войни”. В номинирания за наградата „Еми” 
сериал Коцур играе един от нападателите на 
Тускен от племето номади на планетата Тату-
ин. Актьорът специално разработва измислен 
език на жестовете за Тускен в поредицата. От-
тогава, вече 20 години, Трой е не само актьор, 
но и режисьор.

Глухите артисти заслужават 
да се реализират
Режисьорът на филма Сиан Хедър за пър-

ви път е видяла Коцур на сцената в театъра на 
Лос Анжелис в постановката „Нашият град” и 
играта му като Едуард Олби. Тя се надява Ко-
цур да продължи да получава автентични – и 
експанзивни – роли, които съответстват на 
неговите дарби. Не би трябвало режисьори-
те, продуцентите или студиите да се плашат 
от това, че имат глухи актьори! Те ще загубят 
много, ако пропуснат този блестящ изпълни-
тел!” – твърди тя. 

Публикацията от 8 август на 
Мандалит дел Барко е за медийната 

организация „NPR”, превод Петра Ганчева

СВЕТОВНИ ЛИЧНОСТИ В МУЗИКАТА НА МИНАЛИЯ ВЕК

ГЛУХИЯТ ДЖOНИ PEЙ – БАЩАТА НА РОКЕНДРОЛА
Извecтният пeвeц cпoдeля, чe глyxoтaтa e билa ĸлючoвa зa ĸapиepaтa, за cтилa мy нa изпълнeниe и взaимooтнoшeния

Трой Коцур преодолява слуховата бариера в  „CODA”
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Отговор от бр. 14/2021

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. Слухов орган. 4. Граматическо понятие. 6. Част от дреха. 9. Името на 
известна българска поетеса. 10. Малкото име на известен френски киноактьор. 11. 
Единица за електрическо съпротивление. 12. Телефонно повикване. 13. Една от 
посоките. 14. Генетично модифициран организъм. 15. Музикална нота. 16. Тъкачен 
уред. 17. Приток на река Рона. 18. Лодката на Тур Хайердал. 19. Името на известна 
френска киноактриса. 20. Жребец. 21. Медицинска академия. 23. Единица за 
измерване на площ. 25. Първокласен пилот. 27. Малкото име на изобретателя на 
автомобилния двигател. 28. Машинен елемент. 30. Част от човешкото тяло. 32. Хунски 
вожд. 34. Отзвук. 35. Името на българска актриса и певица. 36. Модел тежък танк. 
Отвесно: 1. Сблъсък. 2. Заразна болест. 3. Песен на сръбската певица Йелена 
Томашевич, участвала в Евровизия, 2008 г. 5. Френски футболист и треньор. 7. Малък 
астрономически обект в слънчевата система подобен на астероид. 8. Древноегипетски 
бог, покровител на град Тива. 13. Щат в САЩ. 21. Воден басейн, част от световния океан. 
22. Планински полуостров в северна Гърция. 24. Основно тактическо подразделение 
във всички съвременни армии. 26. Герой от романа „Стас и Нели” на Хенри Сенкевич. 
27. Мантра в йогата. 29. Музикална нота. 31. Прозвище на Скобелев. 32. Вид руски 
самолети. 33. Известна английска киноактриса „Отнесени от вихъра”.

Съставила Зоя Гюрова

ТЕХНОЛОГИИ

Световната здравна орга-
низация (СЗО) изрази благодар-
ност към южнокорейската поп 
група BTS за включването на 
езика на жестовете в новия 
им сингъл „Permission to Dance” 
(„Разрешение за танци”). На 
9 юли 2021 г. видеоклипът им 
направи невероятен бум, като 
отчете повече от 100 милиона 
зрители.

Южнокорейската музикална 
група BTS (Bangtan Boys) е създаде-
на през 2010 г., но прави първия си 
официален дебют през  2013 г. Бан-
дата често привлича вниманието 
към  миналото, защото използва 
една или друга дума (например 
„аплодисменти”, „добре дошли!” 
или  „обичам те!” с жестов език, 
най-вече с международен жест).  
На 9 юли 2021 г. обаче новият им 
видеоклип направи невероятен 
успех, като завладя повече от 100 
милиона зрители.

BTS усилено работи дълго 
време по песента в сътрудни-
чество с Е  Шийрън. От BTS под-
чертават, че всеки човек по света 
трябва да помисли  за това, че 
времето с пандемията задържа 
дъха ни за известно време. Но 
сега настъпи моментът към поло-
жителната перспектива за 2022 
г., в която ще трябва да победим 
пандемията. Така че, нека да тан-
цуваме заедно, независимо от 
възрастта, пола, етиката, раса-
та и т.н., по музиката и по свой 
собствен начин. На преден план 
е общият ни знаменател като 

личности и любовта към музика-
та. Мотото на песента е: „Можете 
да танцувате навсякъде, когато и 
с когото решите”.

В допълнение към основните 
четири термина (много щастлив, 
за танци, мир, забавление), във 
видеото им има и някои неръч-
ни елементи и жестове, които са 
много близки до визуалния жес-
тов език, включително  как човек 
ходи или се движи, или други 
комуникативни елементи, които 
всички хора използват в разгово-
ра си. 

За много глухи зрители по 
света естественото боравене и 
изпълнението на BTS с подобни 
жестове са изумителни. Бързо се  
увериха, че в BTS има някой, кой-
то преподава жестов език като 
роден говорител; засега няма 
информация за това. BTS потвър-
диха, че хореографията е много 
предизвикателна и че целият 
екип я е овладял със забавление 
и радост. Интересно е да се знае, 

че двама души от групата са про-
явили интерес към изучаването 
на жестовия език. Но е факт, че 
през различни години тя е да-
рила много милиони за опреде-
лени проекти и училища. Пове-
чето от тези дарения ще бъдат 
използвани за популяризиране 
на музикалното образование и 
артистични изпълнения за глухи 
студенти в Южна Корея.

Повечето BTS съобщения са 
положителни, или имат вдъхно-
вяваща атмосфера. В преносен 
смисъл използването на жестов 
език или на международен жест, 
както и изучаването на нови ви-
зуални езици, също са положи-
телно поставени на преден план 
в този нов музикален видеоклип. 
Така че вероятно е скоро, ако 
това вече не се е случило, да има 
тенденция младите хора да искат 
да учат жестов език.

По информации от 
интернет подготви 

Росица Караджова

НОВИНА

Видеоклип с жестов език събра  
над 100 милиона зрители

Перфорациите в тъпанчето во-
дят до болка и нарушен слух и мо-
гат да бъдат трудни за лекуване. 
PhonoGraft - проект на учени от Хар-
вард - представлява ушен имплант, 
отпечатан на 3D принтер, който 
може да поправи щетите по тъпан-
чето, насърчавайки естествените 
клетки да се възстановят. Изобре-
тението е тествано и вече е готово 
да влезе в търговско производство.

Тимпаничната мембрана, по-из-
вестна като „тъпанче”, е тънка, кръг-
ла част от тъкан, която вибрира в 
отговор на звуковите вълни и ги пре-
връща в електрически сигнали, кои-
то достигат до мозъка и той ги ин-
терпретира. Мембраната обаче не 
може да свърши тази работа, ако е 
пробита. А това се случва в резултат 
на намеса от чужди предмети като 
памучни клечки или наранявания от 
изключително силни шумове. Вло-
шавайки нещата, подобен пробив се 
явява и отваряне на бариерата за ви-
руси и бактерии, които могат да про-
никнат във вътрешното ухо и да при-
чинят сериозна инфекция, отбеляз-
ва NewAtlas. В момента най-доброто 
лечение е известно като тимпаноп-
ластика - то включва поправяне на 
дупката с помощта на присадки от 
собствената тъкан на пациента. Но 
„кръпката” не предава звука толкова 
добре, колкото здравото тъпанче. 
Процедурата изисква да се направи 
разрез зад ухото и често може да се 
окаже неуспешна, което налага да се 
извърши наново.

PhonoGraft на изследователите 
от Харвард е проектиран да решава 
тези проблеми. Имплантът имитира 
сложната форма на естественото тъ-
панче. Той е оформен със „спици” 
като колело на велосипед. Израбо-
тен е от специално мастило на син-
тетична полимерна основа за 3D пе-
чат. Освен, че работи за възстановя-
ване на слуха, имплантът осигурява 
скеле за собствените клетки на ре-
ципиента, които могат да се регене-

рират. Тестовете при чинчили, които 
имат анатомия на ушите и слухови 
диапазони като хората, се оказват 
обещаващи. „Три месеца, след като 
имплантирахме нашата оптимизи-
рана присадка в ухото на чинчилата, 
бяхме изумени от резултата”, казва 
Аарон Ременшнайдер, изследова-
тел по проекта. „Тестовете на слуха 
показаха пълно възстановяване на 
звуковата проводимост, което беше 
голяма пречка по-рано. После на-
правихме преглед на ушния канал 
с ендоскоп. Това, което видяхме, 
беше като призрак над нашата при-
садка - тя се заменяше с нова тъкан 
- красиво реконструирано тъпанче 
с радиално-кръгъл модел”. Като до-
пълнителен бонус, PhonoGraft може 
да бъде поставен през ушния канал, 
което прави процеса по-малко инва-
зивен. За да пусне устройството на 
пазара, Харвардският институт Уайс 
е създал новостартираща компания, 
наречена „Beacon Bio”, която нас-
коро беше придобита от „Desktop 
Health”. Екипът сега работи за по-
лучаване на разрешение от FDA, за 
да прилага PhonoGraft на човешки 
пациенти. Други подобни импланти 
също са в процес на разработка, като 
например ClearDrum в Австралия.

По информация от NewAtlas 
подготви Петра Ганчева

Изкуствено тъпанче от 3D 
принтер възвръща слуха


