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Добрите практики в дейността 
на Съюза на глухите в България

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 
И КООРДИНАТОРИТЕ НА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ

На  24, 25 и 26 септември  
тази година в съюзната база в 
хотел „Тишина” в Старозагор-
ските минерални бани се про-
веде националният семинар с 
председателите и координа-
торите на районните органи-
зации на СГБ.

Тук се събраха всички акти-
висти, които отговарят и се 
грижат за ползотворната съ-
юзна организационна дейност.  

Срещата беше наистина за-
бележителна. Защото, помни 
се, че  мерките покрай панде-
мията бяха осуетили живите 
контакти през миналата, а 
и тази година. Но затова пък 
сега с толкова ентусиазъм 
премина деловата работа на 
семинара. 

 Точно тук и сега бяха пред-
ставени най-добрите практи-
ки на всяка районна организа-
ция по отделните проблеми. 
Точно тук и сега пролича ак-
тивната и силна работа на 
ръководството на СГБ за осъ-
ществяването на всичко това 
- всичко, което ни прави да сме 
неразделни и силни като  общ-
ност. 

 Семинарът премина под ръ-
ководството на  председателя 
на Съюза на глухите в България 
г-н Николай Нинов.

 И ако оценим мащаба на 
свършеното от него сега, мо-
жем да кажем, че всъщност 
тук започна „бъдещото вре-
ме” на съюзната дейност за 
години напред.

В този брой на вестника, ува-
жаеми читатели ще ви запозна-
ем само с основните теми, които 

се разискваха тук. Ще ги видите и 
ще оцените богатството не само 
на съюзния живот, но и богат-
ството на реалните  идеи и ини-
циативи за по-добра и полезна 
работа. 

А в следващия брой на вест-
ника ще прочетете и подробно-
стите. Толкова важни и толкова 

съществени, че, уверяваме ви, 
няма да пропуснете нито ред. 
Очаквайте!

А и за  атмосферата ще нау-
чите отделно – някъде участни-
ците ръкопляскаха на това, което 
се представяше, другаде спо-
риха – и люто дори! Но всичко 
това беше за да вървим напред! 
Умно, с амбиция и с благородно-
то умение да бъдем достойни! 

Какъв съюз, какви хора - биха 
казали някои. И не биха сгреши-
ли. Защото няма такъв съюз! И по 
света няма.

Уводните думи на председа-
теля на СГБ Николай Нинов при 
откриването на семинара бяха 
свързани, разбира се, с между-

народната седмица на глухите, 
отбелязвана всяка година по 
инициатива на Световната феде-
рация на глухите, в дните  на коя-
то  се проведе и нашето събитие. 
Тази година мотото, избрано от 
СФГ беше: „Честване на процъф-
тяващите общности на глухи”. 

Е, все още не е дошла пъл-
ната информация от СФГ за 
стореното по света. Но сред 
общностите на глухите ние не-
съмнено ще бъдем приобщени 
към „процъфтяващите”. Защото 
благодарение на новото ръко-
водство на съюза ни  в България 
бяха постигнати успехи колкото 
за десетилетия.

Продължава на стр. 3

И тази година, по традиция от 
20 до 26 септември бяха отбеляза-
ни Международната седмица на 
глухите и Международния ден на 
жестовите езици.

Международната седмица на 
глухите (IWDP) е създадена  като 
световно събитие по инициатива на 
Световната федерация на глухите  и 
е обявена за първи път през 1958 
г. в Рим, Италия, по време първия 
конгрес на Световната федерация 
на глухите (СФГ) и оттогава се отбе-
лязва ежегодно от общностите на 
глухите по света.

Международната седмица на 
глухите има особен смисъл – целта 
й е в рамките на седем дни всяка 
година през месец септември да 
запознава световната общест-
веност с живота на глухите хора, 
като бъдат изтъквани в развитие 
техните стремежи, инициативи, 
но най-вече и постиженията им, 
а също и стремежът им да бъдат 
равноправни жители на планетата.

Точно затова през международ-
ната седмица на глухите се осъщест-
вяват най-различни инициативи 
с които да се даде гласност за чо-
вешките права на хората с увреден 
слух и се информират не само дър-
жавните институции, но и широката 
общественост за статута на нацио-

налните жестови езици; правото на 
достъп до образование; до инфор-
мационни технологии и всякакви 
други услуги на хората с увреден 
слух по света и така да се предиз-
вика вниманието върху живота, 
успехите и проблемите на хората с 
увреден слух.

Тази година мотото, под което 
премина международната седмица 
на глухите беше „Честване на про-
цъфтяващи общности на глухите”.

Всъщност, като че ли за нас, 
глухите хора в България, е  било 
създадено и обявено това мото на 
Световната федерация на глухите 
за 2021 година. Защото точно ние 
можем да се похвалим с най-до-
брите практики в това отношение:

*През тази година в България 
беше приет Закон за българския 
жестов език.

*През тази година Съюзът на 
глухите в България започна из-
ключително сериозна дейност за 

стандартизиране на  българския 
жестов език и уеднаквяване на 
жестовете според съвременната 
българска граматика.

*През тази година изключи-
телно развитие получи и възмож-
ността на младите глухи да участ-
ват в елитния културен живот на 
България с театрални постановки, 
филми и други културни прояви, 
благодарение на признанието и 
уважението на жестовия език.

На стр. 2

Съюзът на глухи-
те в България участ-
ва в международния 
проект „Sign Links”- 
„Deaf Adults as Role 
Models for the Hearing 
World” или в превод 
„Жестови връзки – 
глухи ролеви модели 
за чуващия свят”, 
който цели да обучи 
глухи хора да бъдат 
модел на подража-
ние за света на глу-
хите и този на чува-
щите хора. 

Това ще пре-
достави на двете 

страни да имат 
възможност за до-
пирни точки и взаи-
мопомощ при реша-
ването на проблеми 
свързани с глухите 
деца и младежи.

Повечето чува-
щи хора не са имали 
контакт с глухи, освен 

ако имат глухи чле-
нове в семейството, 
в училище или на 
работното място. Но 
дори и да познават 
хора с увреден слух, 
те често имат погреш-
ни схващания за глу-
хите, жестовия език 
и глухата общност. 
Проектът цели да по-
прави тези схваща-
ния с живи модели 
за подражание чрез 
успели глухи хора, ре-
ализирани успешно в 
обществото. 

На стр. 3

Международна седмица на глухите хора и 
Международен ден на жестовите езици -  2021 г.

Международен проект за обучение 
на глухи ролеви модели и лидери

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонаментната кампания ще продължи до

15. 12. 2021 година.

Абонирането става във всички
пощенски станции на страната, 

в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.
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ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И РАЗВИТИЕ

ОПИТ И ПОУКИ ОТ 
СТРАНИТЕ ПО СВЕТА

Когато говорим за жесто-
вия език, сме свикнали да го раз-
глеждаме от гледната точка на 
възрастните и в много случаи не 
отчитаме, че има гледна точка 
от по-нисък ъгъл – детския. Чес-
то забравяме, че децата, които 
не чуват, подобно на чуващите 
си връстници, преминават през 
период на т. нар. детска лексика 
и в жестовия говор. Често за въз-
растни извън семейството, които 
нямат малки деца, детските же-
стове за неразбираеми, непозна-
ти и причудливи. Това е абсолют-
но нормално явление.

Характерно за всички деца е, 
че мислят реалистично, но се  из-
разяват абстрактно. Техният мозък 
възприема картините, възприятия-
та и звуците от околния свят, запа-
метява ги и ги извиква в съзнанието 
също толкова реалистично. За тях 
светът е толкова широк, колкото са 
видели очичките им. Незримото е 
непонятно, недействително и невъз-
можно за възпроизвеждане в зоната 
на мисловна визуализация. Действи-
телността е видима. От друга страна 
неразвитата все още фина моторика 
и вокални способности обуславят не-
реалистичния изказ. Детето неумело 
държи молива и рисува мама, коя-
то е висока до небето. То говори на 
детски език с причудливи думички, 
назовавайки водата „да”, вкусното 
кремче е „кемче”, хартийката може 
да е „сийка”, тетрадката „татка”, а 

най-ранните опити за изречения са 
аграматични и колкото смешни, тол-
кова и неразбираеми. Често самото 
семейство не разбира казаното.

Глухите деца подобно на чува-
щите имат свой жестов детски език, 
който буди същите въпросителни 
погледи у родители и околни. При 
тях мисловният и изразен процес е 
същият – реалистично-абстрактен. 
Докато мисълта изважда в съзна-
нието реалистична картинка – на 
мама, баба, топка и т. н. – то ръчич-
ките говорят според силата на дви-
гателната им способност. Фината 
моторика на горните крайници не 
е развита все още и това обуславя 
неяснотата на жестовете, които се 
изжестикулирват. Слухово-речевите 
рехабилитатори имат набор от дет-
ски жестове и дълго могат да ни спо-
делят и привеждат примери от дет-
ския жестов говор и да ни обясняват 
какво означават конкретни жестови 
изпълнения.

Глухите деца, като всички оста-
нали, имат нужда от поощрение и 
обучение как да говорят, жестово 
разбира се. Донякъде се приема, 
че щом жестът не е говор, то той не 
подлежи на корекция във време-
то. А идва време, когато родители-

те трябва да обърнат внимание на 
това с цел възпитаване в правилен 
жестов говор. Детето в ранна въз-
раст е ограничено от физиката и 
възпроизводствените му умения са 
неумели и неточни, но с напредва-
нето на възрастта е редно да му се 
обръща внимание на правилността и 
точността на жестовете, както и да се 
изисква от него вярното им изжести-
кулиране. Така се гради култура на 
говора. Оставяйки детето без надзор 
и целенасочено възпитание по отно-
шение на жестовия говор, то израст-
ва с убеждението, че жестовете му 
са правилни и в по-късна възраст не 
е склонно да приеме корекции. Ос-
вен това, с липсата на целенасочено 
внимание и изграждане на правдива 
култура на жестовия говор, се създа-
ват предпоставки за не малко бари-
ери пред интелектуалното развитие 
на детето. В младежка възраст, то, 
свикнало с неточните жестове, ги 
приема за верни и не приема коре-
кции, нито пояснения защо така, а не 
иначе. Още по-лошо. Мисли че знае 
всичко и няма какво повече да сло-
жи в жестовия си речник. Оттам идва 
и неграмотността му.

Да обърнем внимание какво се 
случва със самите жестове, които 

остават запаметени и възпроизвеж-
дани неточно. Жестовият говор като 
цяло се видоизменя. Наблюдават 
се поколения с променени жесто-
ве. Понякога жестовете са орязани 
наполовина. Тук не става въпрос за 
смислова стойност, изразена с два 
и повече жеста, а за дума, казвана с 
един жест и този един жест е изже-
стикулиран половинчато. Това днес 
се наблюдава тотално сред младе-
жите и тинейджърите. Стремежът 
им да кажат колкото се може пове-
че и за по-кратко време, още повече 
орязва и без това орязаното им же-
стово движение. Това от своя стра-
на води и до загуба на съществени 
отличителни черти на жеста, казващ 
определена дума и създаване на 
еднообразие на жестовете. Оттам 
жестовата лексика се смалява, обез-
личава и настъпва момент, в който 
един жест поема смислова стойност 
на абсурдно нееднакви значения.

Честно казано, децата не са ви-
новни за това, че не жестоговорят 
правилно. Тази отговорна работа 
се пада на нас, възрастните. Наша 
е отговорността да ги научим да 
правилно да говорят с ръце, както 
и да им даваме пример. Ако един 
родител не мисли, че точния и верен 

жест е от съществено значение, то 
не можем да говорим за създаване 
на култура на жестов говор у детето, 
а оттам и неговото желание да се 
развива и да получава всестранни 
знания, включително и за жестовия 
език. Жестовият език е наука, като 
всички останали науки и пренебрег-
ването на това води до упадък на са-
мия жестов говор.

Често глухи младежи ми казват, 
че жестовият език е техен и те тряб-
ва да записват обучения безплатно. 
Интересна гледна точка! Български-
ят език е наш, нали? Но не го учим в 
университета безплатно. Нито всеки 
става учител по български език или 
професор по филология само защото 
е българин и говори български език. 
Ето тези предпоставки в съзнанието 
на глухите младежи трябва да се въз-
питават от най-ранна възраст. Целе-
насочено, с такт и много постоянство 
от страна както на родители и родни-
ни, така и на учители. Затова е мно-
го важно да се обръща внимание на 
правилността на жестикулиране. Да 
се гради правилна жестова култура 
и да се възпитават децата във верен 
жестов говор.

Изграждането на една личност 
е дълъг и труден процес, а що се 
касае до глухо дете, то това е още 
по-сложен и трудоемък, но не и не-
възможен. Иска се само малко по-
стоянство и много търпение, както 
и правилна оценка за важността на 
възпитанието по жестов език.

На 17 септември в град Враца се 
състоя изключително полезна среща 
в рамките на Националния  младежки 
форум. В срещата участваха  председа-
телят на Младежката организация към 
Съюза на глухите в България Росица 
Караджова и Никола Живков, предста-
вител на Младежки център-Враца.

На срещата бяха обсъдени много 
идеи за съвместна работа, но основ-
ното бе запознаването на младежка-
та общност във Враца с българския 
жестов език и неговото приложение в 
живота на младите хора. Младежкият 
център в града е част от мрежата на 
Националния младежки форум, част 
от който е и младежката организация 
към СГБ. Беше изключително приятно 
да разберем, че избраните цветове и 
форми в интериорното оформление 
на Младежкият център са много сход-
ни с тези в младежкото пространство в 

сградата на СГБ в столицата.
Бяхме запознати с всички дейнос-

ти на центъра, който е изграден по 
всички норми, дадени от Европейска-
та комисия за работа с младежи в рав-
ностойно и в неравностойно положе-
ние. На срещата се набелязаха бъде-
щи проекти, някои от които ще бъдат  
направени с участието на Българския 
младежки червен кръст, но за тях ще 
разберете, когато се реализират.

Специално по повод Междуна-
родната седмица на глухите хора мла-
дежите ще направят презентация за 
жестовия език, а след това и кратко 
обучение. 

За екипа на МОСГБ тази среща 
беше изключително ползотворна и на-
чало на едно дългосрочно партньор-
ство. 

Силвана Павлова
Снимка: Росица Караджова

МИРЯНА МОШЕВА

По време на общото събрание на СГБ, проведено през месец май т. 
г., беше отделено известно време за обсъждане  на въпросите с член-
ския внос. По същото това време в  руското списание на глухите ВЕС 
(В единном строю) прочетох статия, посветена на този въпрос. И си  
помислих, че тя ще бъде полезна и за нашите глухи членове, особено за 
младите от тях. И която представям с известни съкращения в превод 
от руски. 

„Съгласно  държавните  закони на Русия, членовете на всяка обществе-
на организация са задължени да плащат членски внос. С тези средства се 
осъществява дейността на организацията и се решават различни въпроси. 
За съжаление мнозина  от глухите, особено по-младите, задават въпроса 
„Каква е ползата за организацията, защо  плащаме членски внос?”, „За как-
во е той?”, „Държавата и без това се  грижи за нас без участието на нашата 
организация”... Това са важни въпроси, които ще разгледаме подробно. 

Според федералния закон на руската република, глухите хора са създа-
ли своята  обществена организация, за да защитават правата и интересите 
си. Специалистите на ВОГ на свой ред следят правата на глухите да не бъдат 
нарушавани, да получат достойно образование, достойна работа. При слу-
чаи на проявено нарушение – взимат мерки за тяхното отстраняване. ВОГ 
(Общоруската организация на глухите) е необходима, за да защитава техни-
те права и да  решава техните проблеми. 

Защо е необходимо да се плаща членския внос?
В законите  на Руската федерация  е предвидено  членовете да 

потвърждават своето членство в организацията, като всяка година плащат 
членския си внос в размер, определен от решение на конгреса на органи-
зацията.

Различните отдели на ВОГ  оказват помощ  на своите членове, като се 
ръководят от устава на организацията. Тези, които не са си платили член-
ския внос, не получават   такива услуги.

За какво се използва членския внос?
Според  законите на Руската федерация,  обществените организации не 

могат да се занимават с бизнес. Доходите от членския внос, според устава 
на организацията, се използват изключително само  за дейност и следова-
телно те не са печалба.

Държавата  предоставя на ВОГ субсидии за финансиране на загубите, 
свързани с дейността, насочена към решаване социалните проблеми на 
членовете. За частично финансово осигуряване на разходите, напр за за-
плащане на битовите услуги,а така също за реализиране на мероприятията. 
Както виждате, тези пари могат да се използват от самата ВОГ, за да може 
организацията да работи за защита правата на глухите и за решаване на тех-
ните социални проблеми. ВОГ дава отчет пред Министерството на труда за 
какво е похарчена субсидията. Държавата дава пари само за част от разхо-
дите. А откъде се взима другата част? Отговорът е много прост – за сметка 
на собствените средства на ВОГ. Тези средства се създават от  доходите на 
социалните предприятия, от наемите  на помещенията, които са собстве-
ност на ВОГ и други постъпления, включително и членски внос. Да, самата 
сума от членския внос, която сега е 100 рубли годишно, е чисто символична, 
но тя потвърждава, че членът на ВОГ оказва подкрепа на организацията в 
защита на своите  права и  изразява увереност във възможностите да води 
пълноценен живот. 

Самите членски вноски могат да бъдат полезни на местните организа-
ции  при повеждането на  празници, културни и спортни изяви. Така също, 
от  членския внос може да се окаже помощ на  някои членове, изпаднали 
в бедствено положение. Нито една рубла от членския внос не постъпва в 
сметките на апарата на ВОГ – неговото централно управление. Делът от 
членския внос в бюджета  за местните организации не е висок, тези пари се 
използват преди всичко за подпомагане на самите членове на ВОГ. Никой 
не може да присвои пари от членския внос, доколкото  всички плащания се 
оформят  с ведомости и други финансови документи, с които се фиксират, а 
отчетите се предават на  апарата на ВОГ.

Какво дава членството  във ВОГ?
Има глухи, които могат сами  да решават своите проблеми – те са герои! 

Но има и глухи, които не могат сами да се справят. Тези, които се справят 
сами, се срещат с чиновниците, знаят федералните закони, защитават свои-
те права, получават пълна и точна информация, водят преписки с органите 
на властта, ако трябва – водят съдебни  спорове. В тези случаи ВОГ стои на 
пост за правата и интересите на глухите, като оказва помощ при решаването 
на различни  въпроси и интереси.

Има още един важен момент. Всеки един отделен гражданин на Руска-
та федерация може  да стигне до висшето ниво на властта. до  президента 
на Русия, до правителството  и до министерствата на Руската федерация и 
прочие организации на федерално или регионално ниво. ВОГ, като една от 
най-старите организации в Русия, провежда сериозна работа в защита пра-
вата на глухите.

Колкото са повече  членовете на ВОГ, толкова повече ще тежи  наши-
ят глас в коридорите на властта. Силата на ВОГ са неговите членове  Ако 
всички се разбягат и  мърморят: „Лично на мен ВОГ не носи полза, ВОГ ще 
изчезне и никой не може да защитава вашите права  и да решава пробле-
мите на глухите на държавно ниво...” Тогава какво би станало?!?  Да вземем 
например случая със заповедта глухите да не работят в производството, или  
заповедта от 2013 г. за отнемане  шофьорските права на глухите. Или слухо-
вете изобщо да забранят на нечуващите да работят. Кой защитава  правото 
на глухите за общуване и обучение на руския жестов език? Кой ще защити  
вашите права в съда на Руската федерация

Вие сами готови ли сте  самостоятелно да се борите  с държавния меха-
низъм, който въобще нищо не знае за културата и особеностите на глухото 
общество?

Помнете -  само обединени ние можем да  се защитаваме. Важно е да 
сме обединени!”

ДЕЦАТА И ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК
ТИЛКА КАЙРЯКОВА

За членския внос - за какво да се плаща и за какво се използва

Младежта в действие Международна седмица 
на глухите хора и Международен ден 

на жестовите езици -  2021 г.
От стр. 1

В официалната програма на СГБ за от-
белязване на международната седмица 
на глухите бяха обявени значими прояви, 
които преминаха при изключителен ин-
терес. Например:

на 20.09. – открита репетиция „Отвъд 
стената” - фондация „Артофис” (репор-
таж за „Светът на жестовете”- БНТ);

на 22.09. –„Разкази от другата стра-
на на зависимостта” в Дом на киното в 
17:00 ч. (документален филм) - фондация 
„Чуй ме със сърцето” (на живо);

на 23.09. – „Повече няма да ме чуеш” - 
двуезичен форум, театър „Цвете” в СГБ, 
на 2 етаж в 18 ч. (на живо);

на 26.09.  – „Вещица – театър „Цвете” 
(онлайн) в страницата на СГБ и МОСГБ 
във фейсбук.

Но много инициативи имаше  и в нашите 
районни организации. За съжаление, пора-
ди ограниченията, наложени от пандемия-
та,  някои не бяха масови. Имаше обаче и 
наистина запомнящи се. За някои от тях ще 
ви разкажем на следващите страници на 
вестника. 

Но нека да отбележим и най-важното – 
под знака на международната седмица на 
глухите, в дните от 24 до 26 септември се 
проведе и националният семинар с пред-
седателите и координаторите на районни-
те организации на СГБ. Едно запомнящо се 
събитие, на което бяха оформени новите 
стратегически насоки за развитието на дей-
ността на Съюза на глухите в България през 
следващите години. Прочетете.
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Добрите практики в дейността 
на Съюза на глухите в България

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 
И КООРДИНАТОРИТЕ НА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ

От стр. 1

Темите на семинара ще ви представим сега. А обоб-
щеният текст и дискусиите очаквайте в следващия брой 
на „Тишина”. Запазете го в  библиотеката си. Много ще 
има да четете за:

*Организационните дейности и мероприятия на СГБ 
в условията на пандемия. Темата беше представена от 
Росица Караджова - организатор „Културно масова и ор-
ганизационна дейност” в СГБ и председател на Младеж-
ката организация  към СГБ. Към богатството от инициати-
ви в темата бяха включени и международни участия на 
наши млади членове. 

*За актуализиране и подобряване на медийната 
дейност на СГБ, както и  за иновативните методи в из-
ключително важната за СГБ дейност за създаването на 
стандарт за жестовия език, говори Василен Грозев, техни-
чески изпълнител в ЦУ на СГБ.  Много е важна тази тема, 
защото технически стандартизирането на жестовете на 
нашия език сега предстои, а компютърната култура в това 
отношение ще е решаваща.

* За  взаимодействието на РО и ТО  с местната власт и 
за разрешаване на казуси и проблеми, говори Борислав 
Денков, експерт по проблемни ситуации в ЦУ. Темата е 
щекотлива и предизвика много дебати. Ще ги  прочетете 
в следващия брой. А ние от „Тишина” ще очакваме и ва-
шите отзиви и мнения по темата.

* За взаимоотношенията между подразделенията 
на СГБ и ЦУ  говори Петър Тричков, председател на РО 
на глухите в Дупница. Изказването му – присъщо на него, 
беше емоционално и съпроводено с много примери. За-
това и получи добри похвали от участниците.

 * За развитието на центровете за рехабилитация и 
интеграция по места изявление направи Диян Демиров,
председател на РО-Варна и заместник председател на 
СГБ. Всички знаят, че варненската организация е елитна 
в това отношение и че тази дейност във Варна е наисти-
на призната. Наскоро те получиха и четири сертификата 
за легализиране с държавен статут на отделни дейности, 
които вече са признати и като научни. Но за подробности-
те, а и за проблемите, които все пак са останали там, ще 
научите в следващия брой.

* Художествената самодейност в РО и ТО – съхранение 
и популяризиране на самобитността беше темата, за която  
говори Нели Саркизова от РО на глухите в Пловдив. Разбира 
се, че нямаше, а и не можеше да има равнодушен участник 
в семинара по тази тема! Колко ни липсват националните 
прегледи на художествената самодейност и как да да запа-
зим състезателния дух с нов вид вътрешни прегледи. Мне-
нията бяха много, но всички бяха единни, че без художест-
вена самодейност не можем, няма да сме ние.

* Две теми разпалиха нови изказванията в залата. 
Едната – „Образованието и възпитанието  на младите 
хора”, представена от Марияна Станчева, координатор 
на РО-Горна Оряховица, и  другата – „Подготовката на 
жестови преводачи, предоставяние на услугата мобил-
ност”, по която говори Дора Христозова, координатор 
на РО-Хасково.  Ще запазим обаче интереса ви буден до 
следващшя брой, когато ще прочетете всичко.

* „Трудовата заетост сред глухите хора” беше трудна-
та тема, по която говори Владимир Владимиров,  предсе-
дател на РО-Русе. Но добрите практики, които той пред-
стави, предизвикаха одобрение.

* Като за „десерт” трябваше да бъде последната свет-
ска тема на семинара „Туризъм и почивно дело”, пред-
ставена от Даниела Минева от РО-София. Но и тук имаше 
въпроси и дебати.

* И накрая, след всички изказвания и оптимистични 
желания, семинарът завърши с отрезвяващата тема „Фи-

нансови въпроси, дисциплина и отчетност”, предста-
вена от Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ. Тук 
дебати нямаше. Само нови знания за новите финансови 
правила получиха участниците.

Драги читатели, за всичко важно, което беше изказа-
но по време на националния семинар с председателите 
и координаторите на районните организации на СГБ, ще 
прочетете в следващия брой. Ще ви запознаем обаче и с 
обобщенията и насоките, дадени от председателя на СГБ 
Николай Нинов. Какъв „учебник” могат да бъдат те за бъ-
дещата ни дейност! 

 Не на последно място, обаче, ще кажем, че семинарът 
се проведе при великолепни условия, в изцяло обнове-
ната база на хотел „Тишина” в Старозагорските минерал-
ни бани. Много грижи е положил СГБ, за да бъде преби-
ваването тук интелигентно и за всекиго уютно. Така, както 
го е осъществил за нас управителят Петьо Младенов.

Поздравления!
Йорданка Димитрова

От стр. 1

Това ще положи началото на стандарти 
за комуникация, взаимопомощ и подкрепа. 
Опитът, споделен с партниращите органи-
зации, е предпоставка за прилагане на тези 
стандарти в партниращите страни, а като по-
ложителен модел и в други европейски дър-
жави, както и по света.

Около 95% от глухите в целия свят имат чу-
ващи родители и нямат контакт с глухи хора и 
не знаят нищо за жестовия език. Общо взето, 
чуващите членове в семействата, или колеги-

те на глухите хора не владеят и не използват 
жестов език в ежедневното общуване. А по-го-
лямата част от чуващите родители не знаят как 
да подходят правилно, когато разберат, че де-
тето им е глухо. Тази липса на контакт и знания 
са предпоставка за социалната изолация на 
глухите хора. Проектът цели да запълни тези 
празнини и да предостави доказани модели 
за следване, като предостави житейски опит 
от успели глухи и изгради система за обмен 
на информация и опит. Проектът се стреми да 
допринесе за промяна на негативната социал-
на нагласа към глухите хора, жестовия език и 

глухата общност. Стремежът е да се предоста-
ви възможност за щастлив и продуктивен жи-
вот и на двете страни, като си оказват взаимна 
помощ, подкрепа и съдействие.

Проектът „Жестови връзки” включва учас-
тници от три държави – Гърция, България и 
Малта. Партнират си шест организации, а 
именно: Гръцка федерация на глухите (иници-
атор и организатор на проекта), Съюз на глу-
хите в България, Асоциация на глухите хора в 
Малта, Университет на Западна Македония, 
детска градина за глухи и тежко-чуващи деца 
на Аргируполис, OpenPedia (частна компания). 

Добрите практики и реализации по про-
екта от СГБ и партниращите организации 
са достъпни в интернет пространството. За 
всеки желаещ да се запознае в дълбочина 
с проекта, неговите цели и постигнати ре-
зултати може да посети страницата на про-
екта https://signlinks.eu/, където има качени 
материали и на български език, както и на 
сайта на Съюза на глухите в България.

Последвайте „жестовите връзки” и опоз-
найте света на глухите хора, жестовия език и 
глухата общност.

Тилка Кайрякова

Международен проект за обучение на глухи ролеви модели и лидери
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През изминалите почивни дни в 
района на горноводенския ма-
настир „Свети Кирик и Юлита” 

за трети път се проведе двудневно 
детско обучително туристическо 
„Училище сред природата 2021”,  
организирано от туристическо дру-
жество „Сдружение Устремени”-Асе-
новград и клуба за планинско-при-
ложни спортове „Агарта”-Пловдив. 
Осъществено е с финансирането на 
община Асеновград, по програмата 
за финансиране на младежки дей-
ности.

В продължение на два дни 40 
деца, от 3 до 15 години, се учеха и 
забавляваха сред природата. Про-
грамата на проявата включваше лек-
ции и упражнения за безопасност 
при пребиваване в планината, за 
разпознаване на опасни животни и 
растения, разпознаване на видовете 
маркировка, планинска екипировка, 
правилно бивакуване, биоразноо-
бразие, ориентиране с карта и ком-
пас, походи в околността на манасти-
ра, и разбира се, много игри. 

В мероприятието участваха, като 
наши гости, за пореден път, деца от 
сдружене „АРДУС” (Асоциация на 
родителите на деца с увреден слух), 
както и жестови праводачи от НАП-
ЖЕБ (Национална асоциация на пре-
водачите на жестов език в България). 
В организирането на мероприятия 
за и с участието на хора със сензорни 
дефицити (в случая – слухови) клуб 
„Агарта” има зад себе си няколкого-
дишен опит, който прилага и смята 
да продължи да прилага. Една от го-
лемите ни цели е да постигнем по-го-
лямо участие на деца със сензорни 
дефицити в такива туристически и 
обучителни мероприятия. Ефектът 
е двоен - и за едната общност, и за 
другата, и определено си заслужава 
в него да се влагат сили. 

Първо искам да благодаря на 
всички, които помогнаха за осъщест-
вяването на тази хубава идея. Банко, 
Ангеле, Тиле, Наско, Ради, Олга, Ма-
рия, Митко, Ани, Николай, и още, и 
още – поклон до земята, приятели! 
Дано да ви се връща добрината!!!

Конкретно за проекта – това е 
наш пореден проект, който успешно 
завършваме и който ни донесе мно-
го радост и удовлетворение. Участ-

ваха деца, с които съм се срещал и 
преди, на други лекции и лагери, и 
с огромно удоволствие установих, 
че нещата, за които сме си говорили 
(най-вече по темата за безопасност) 
се помнят и прилагат. Просто деца-
та ги знаят. Това е много приятно и 
полезно, защото показва, че сме 
намерили начин на стигнем до тях 
и да ги заинтригуваме. В нашия мо-
билно-телефонов век това не е лесна 
работа. Но явно е възможно. 

До момента сме правили някол-
ко мероприятия за деца с проблеми 
със слуха, това е първото, в което 
децата (глухи и чуващи) са събрани 
заедно. Сред материалите по проек-
та се бяхме потрудили да им отпе-
чатаме и жестовата азбука. Просто 
ей-така, да си я имат, за вкъщи. Но 

след половин час упражняване, из-
вън програмата на мероприятието, 
спонтанно, с помощта на няколкото 
деца, за които тази азбука е азбуката 
на „майчиния” им език, всички чува-
щи деца от проявата вече можеха да 
си „кажат” името. И това беще стра-
хотно преживяване! 

Просто се вижда как, само като 
създадеш предпоставка, основа, не-
щата си тръгват сами. Децата просто 
са си деца и са страхотни. На първо 
място са си деца. Кой е рус, кой е 
чернокос, кой чува или не, кой обича 
ментов сладолед и кой ванилов, кой 
къде учи и прочее – това са неща, 
които остават далеч далеч на заден 
план. Те търсят общото, обединява-
щото, а не разединяващото.

Много имаме да учим от децата. 

Всички стереотипи, всички форми 
на стигматизация, и всички остана-
ли, простете за прямотата, глупости, 
ги мислим ние – „разумните”, голе-
мите, образованите и прочее. С де-
цата е друго. Там енергия за глупости 
не се прахосва, те просто си се заба-
вляват и се учат. Само да им дадеш 
възможност и няколко дребни съве-
та. И резултатите от този труд не за-
късняват.

Много е приятно да видиш труда 
си възнаграден. А няма по-голяма 
награда от това децата да помнят и 
цитират правилата за безопасност 
(част от които са чули на миналата 
ни среща или през миналата година) 
или сами, след края на упражнение-
то по ориентиране, да обикалят по 
поляните с компаси и да обсъждат 

шумно как и какво се прави. Или да 
питат кога пак ще има нещо такова... 

Резултатът от нашата работа, спо-
ред мен, е закономерен – тя се пра-
ви с желание и душа, и си се получа-
ва. Мен, а и моите приятели, с които 
работим в тази посока, ни ръководи 
максимата, че чужди деца няма. Към 
всички деца се отнасяме с грижа и 
отговорност, като към свои. А когато 
това се прави и с уважение към тях, 
със зачитане на достойнството им на 
хора, макар и малки, резултатът не 
закъснява – ние просто ставаме при-
ятели. Разбира се, случва се и някой 
да повироглавства и над главата му 
да се сгъстят тъмни облаци, и да го 
перне някоя наставническа гръмоте-
вица, но... Без това не може.

Разбира се, съществува и фак-
торът „лично удоволствие и полза”. 
Както е казал Достоевски, в присъст-
вието на деца душата се лекува. И 
е така. След такива мероприятия се 
прибирам уморен, но винаги много 
доволен. 

Иначе сме разнообразни като 
професии и квалификации. Имаме 
си адвокати, лекари, ИТ специали-
сти, строители, психолози, и какви ли 
още не. Но сме намерили обединя-
ваща сила и посока. И вървим. И ще 
продължаваме да вървим. 

И това е страхотно.
Крум Сираков, 

ръкодовител на проекта

Петнадесетият 24-часов маратон по планинско коло-
ездене успешно премина в историята. Това беше изда-
нието с най-голям брой участници до момента. Интере-
сът тази година бе толкова висок, че организаторите от 
велоклуб „Крива спица” обособиха допълнителни кате-
гории и затова наградените бяха повече от всякога.

Участниците в това изключително интересно, но тол-
кова трудно състезание са глухи професионалисти по 
колоездене. Неведнъж те са печелили  много награди 
в различни участия. Тази година с блестящо участие в 
24-часовия маратон по планинско колоездене се пред-
стави  отборът „Velosigners” - с капитан Василен Грозев и 
състезател Радослав Борисов. Те участваха за първи път, 
но показаха шампионска класа

Неуморните спортисти се състезаваха от 13.00 ч. на 
първия ден, до 13.00 ч. на следващия ден. Отборът „Ve-
losigners” премери сили в категорията „Двойна щафета”.

Както обикновено, в състезанието имаше и залез и 
изгрев, които  състезателите посрещнаха добре увити в 
спалните си чували. Тази година имаше и нови участъци 
по трасето, които допълнително повишиха адреналина 
на участниците и предизвикаха суперлативи. 

Е, разбира се, в тези 24 часа имаше и бира, и скара, и 
жега, и хладинка. Имаше шумен лагер на Щуркур, имаше 
много награди и много наградени. Имаше толкова много 
неща, които човек да „вдиша“ от атмосферата край 
трасето и лагерите. 

Забележително за участието на двойната щафета 
„Velosigners”  на  Василен Грозев и Радослав Борисов 
беше не само това, че направиха най-много обиколки в 
тази категория при мъжете (28 обиколки, като за второ 
и трето място при мъжките двойни щафети въобще), а и 
че караха през цялото време с едни и същи велосипеди. 

След официалното приключване на състезанието, ре-
зултатите можете да видите в официалното класиране: 
като шампиони в двойните щафети при мъжете на поди-

ума застанаха „Velosigners“ (28 обиколки), на второ място 
са „Gold Nutrition Bulgaria” (23 обиколки) и на трето място 
„Ганьовите круши” (21 обиколки).

Честито на „Velosigners” - Василен Грзоев и Радослав 
Борисов! Нека да им пожелаем много успехи в профе-
сионалните спортни кариери!

След награждаването двамата глухи спортисти бяха 
много щастливи. Но за вестник „Тишина” предпочетоха 
да споделят радостта си с два цитата на блестящи писате-
ли, които са ги вдъхновявали в живота и в спорта.

Василен Грозев: „За мен няма значение дали вали 
дъжд, или грее слънце, или каквото и да било: стига да 
карам колело, знам, че съм най-късметлия в света.” - 
Марк Кавендиш.

Радослав Борисов: „Когато настроението е слабо, ко-
гато денят изглежда тъмен, когато работата става едно-
образна, когато надеждата едва ли си струва да се при-
тежава, просто се качете на велосипед и тръгнете да се 
въртите по пътя, без да мислите за нищо друго, освен за 
карането.” - Артър Конан Дойл.

И вие скъпи читатели, спортувайте за да сте здрави!
Росица Караджова

Някогашните випускници от 1991 г. на 
пловдивското училище за глухи деца „Проф. 
д-р Стоян Белинов”, се събраха отново, за да 
отпразнуват 30 години от завършването в рес-
торант „Лайпциг” в Пловдив. Бившите някога 
съученици се радваха да се видят след тол-
кова години и дойдоха от всички краища на 
страната – от Бургас, Ямбол, Пловдив... 

За чудесното им прекарване допринесе 
и прекрасната юбилейна торта, от която всички си хапнаха с удоволствие 
накрая. И, разбира се, имаше много снимки за спомен! Всъщност именно 
те, спомените, сгряваха сърцата им и просълзиха очите им. Споделянията и 
разговорите им продължиха до късно, като си пожелаха на тръгване да са 
здрави и да се видят пак така заедно след време.

Публикацията подготви Петра Ганчева

Отново заедно

24-часов маратон по 
планинско колоездене 

ЮБИЛЕЙ

Празнуваха 30 години 
от завършването
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РО-Русе

Посветихме нашата екскурзия на 
международната седмица на глухите

На 18 септември т. г. бе официалното откриване на възста-
новената дейност на графичната база в Самоков – една идея, 
която в момента е реалност. Неин уредник е Радослав Генев,  
художникът с увреден слух, добре познат на обичащите изку-
ството глухи хора.

Много хора от културните среди от Самоков и страната при-
състваха на  откриването, сред които бяха председателят на 
Съюза на българските художници Любен Генов, художникът, 
носител на наградата „Захарий Зограф” Захари Каменов, Сне-
жана Йовева – директор на Държавния културен институт към 
Министерство на външните работи и мн. др. 

Възстановяването на дейността на графичната база показ-
ва как се успява, когато всички работят заедно за дадена кауза. 
Първите стъпки, за да се стигне днес до възстановяване на дей-
ността на базата се случиха преди две години, по инициатива на 
кмета на общината Владимир Георгиев. Изключителна помощ и 
съдействие имаше от хора и институции като Съюза на българ-
ските художници и лично на Любен Генов; специалистите от Ис-
торическия музей и Веселин Хаджиангелов, директор на музея; 
Гено Генев; Иво Масларски и неоценимата помощ на професор 
Аксиния Джурова, в подкрепа на нейните думи: „Винаги ще има 
място за изкуство, дори днес, в нашия свят, превърнал всичко в 
стока, защото духът не можеш да го купиш.” 

 Кметът Владимир Георгиев откри събитието, като под-
черта, че графичната база в Самоков има почти половинвеков-
на история. И това не е случайно. В България графиката през 
Възраждането не възниква като самостоятелен вид изкуство, а 
е тясно свързана с книгопечатането. За самоковци е гордост, че 
и до ден днешен в залите на Исторически музей са експонира-
ни както печатната преса на Карастоянов, така и някои от отпе-
чатаните от нея издания – първото българско списание, „Лю-
бословие” на Константин Фотинов, Взаимоучителната таблица 
на Карастоянов, училищен правилник от 1861 година и др. Кме-
тът благодари на Съюза на българските художници за предоста-
вяне за безвъзмездно ползване на графичните преси и всичко 
останало за да работи графичната база. Той подчерта, че и в бъ-
деще ще разчита на тях, още повече, че се обмисля учредяване 
на награда за графични техники, която да се връчва през две 
години. За тази инициатива община Самоков ще разчита и на 
подкрепа от Министерство на културата. Кметът Георгиев под-
черта и друг аспект на събитието: „Не мога да не отбележа, че 
графичната база е разположена в Есовата къща, която е памет-
ник на културата. Съхранението и популяризирането на архи-

тектурата на старите къщи допринася за запазването на духа на 
Самоков като възрожденски град. За съжаление много малко 
от тях останаха, а още по-малко са собственост на общината, но 
ние правим всичко възможно те да бъдат опазени и за идните 
поколения. Погледнато през призмата на времето, всяка такава 
къща носи в себе си своята идентичност и стойност.” Вълнува-
ща част от откриването бе предоставеното от наследниците на 
Васил Чакъров – Чак слово от далечната 2003 година, по случай 
30-годишнината на Графичната база в Самоков.

В момента в графичната база са създадени условия за пъл-
ноценна работа и пребиваване. Предвидено е работата на 
базата да се съсредоточи към реализиране на графични про-
изведения при гарантирани високо професионални и тясно 
специализирани печатарски услуги; провеждане на демонстра-
ции и обучение; създаване на архив от графики, включително и 
виртуален такъв; изложбена дейност; експозиционна дейност; 
осъществяване на обмен с други графични центрове в страната 
и чужбина.  

Снежана Йовева поздрави уредника Радослав Генев и му 
подари албум, изготвен от института. Тя отправи покана подре-
дената в двора на базата изложба да гостува на Държавния кул-
турен институт и да бъде показана у нас и в чужбина. За откри-
ването на графичната база бяха подредени творби на известни 
български графици, печатали в базата, представени са самоков-
ските щампи и гравюри на Никола Образописов, Клинков, Ва-

сил Захариев, Наум Хаджимладенов, Зафир Йончев. Изложбата 
беше представена от директора на Историческия музей Весе-
лин Хаджиангелов.  На финала Гено Генев предложи Графичната 
база да носи името на Зафир Йончев.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки Радослав Генев

 РО-Шумен

Вътрешен турнир по шахмат

На 18.09.2021 от 10 ч. в  Шумен се проведе вътрешен 
шах турнир по шахмат, на който бяха излъчени най-добрите 
в шахмата в категориите „Мъже” и „Жени”.

В турнира  участваха 16 състезатели от РО на глухите в 
Шумен и от ТО на глухите в Търговище.

След успоредни срещи бяха излъчени най-добрите, кои-
то ще се състезават  в националното първенство по шахмат 
през тази година. Победители при жените станаха: 1 място 
- Мийрем Шюкри Ибрямова; 2 място - Росица Янкова; 3 мяс-
то - Флорина-Сузана Симеонов. При мъжете победителите 
бяха съответно: 1 място - Симеон Бранимиров; 2 място - 
Христо Христов и 3 място - Асен Илиев.

Ръководството на РО-Шумен пожелава успех на всички 
тях на националния турнир по шах, който ще се състои в Со-
фия!

Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен

РО-Ямбол

Вътрешно първенство по шах

На 11 септември в клуба на РО на глухите в Ямбол се 
проведе вътрешно първенство по шахмат, за да излъчим 
най-добрите, които ще участват в Националното първен-
ство по шах на СГБ. 

В първенството участваха: Златка Минчева, Катя Де-
лийска и Йордан Маринов от ТО-„Ямбол”, а от ТО-„Сли-
вен” – Юлияна Митева, Йордан Владимиров и Венцислав 
Чолаков. 

При жените след оспорвана битка на първо място се 
класира Юлияна Митева, на второ място Златка Минчева 
и на трето място Катя Делийска. При мъжете на първо място се класира Йордан Владимиров, на 
второ място Венцислав Чолаков и трето място Йордан Маринов. 

Председателят на РО–Ямбол честити и връчи на победителите грамоти. Имаше и скромна 
почерпка. 

Пожелаваме на нашите участници в националното първенство добро представяне и успех! 
Иванка Атанасова, координатор на РО-Ямбол

Самоков отново има своята графична база

От 24 до 26 септември осъществихме ек-
скурзия с маршрут: Русе, Асеновград, Асено-
ва крепост, Бачковски манастир, Пампорово, 
Кръстова гора, Лъки, Пловдив, Дамасцена, коя-
то посветихме на Международната седмица на 
глухите.

Първата ни спирка беше Асеновград, къде-
то направихме обиколка на града, любувахме 
се на витрините с булченски рокли, които  ня-
къде бяха на цяла улица. След това продължи-
хме  към Асеновата крепост. Тук бяхме впечат-
лени не само от величието на крепостта, но и 
от красотата на природата, където е издигната. 
Наистина се почувствахме горди българи! 
После поехме към Бачковския манастир. На-
сладихме се на спокойствието и красотата му, 
и продължихме към следващата ни спирка 
– Пампорово, където се настанихме в хотела. 
На следващата сутрин потеглихме за Кръсто-
ва гора, едно от светите места в родината. Тя 
се намира близо до Кръстов връх, откъдето и 
носи името си. 

Пътувайки по тесния път, се нагледахме 
на невероятно красива природа. Щом прис-
тигнахме, посетихме манастирския комплекс 
„Света Троица” и събирахме за спомен камъче-
та с кръсчета. Посетихме големия монумента-
лен кръст и параклисите от двете страни. Всеки 
от нас се помоли най-вече за здраве! През ця-
лото време на престоя ни там не спряхме да 
се любуваме на невероятната природа на това 
уникално място...

Следващата ни спирка беше град Лъки до 
Нареченските бани, където посетихме „Очно-
то изворче”. А след като отново се прибрахме 
в хотела в Пампорово, прекарахме незабра-
вима вечер.  Заместник председателката на 
русенската районна организация на глухите 
Мариана Маркова поздрави всички от името 
на съюзното ръководство и на районната орга-
низация с Международната седмица на глухи-
те хора. 

На сутринта отново потеглихме – към 
следващата ни точка от набелязания маршрут 
- град Пловдив, където разгледахме центъра 
на града и се срещнахме с приятели от пло-
вдивската организация. Посетихме компле-
кса „Дамасцена”, където бяхме впечатлени от 
първата частна дестилерия за производство на 
розово масло; силно впечатление ни направи 
и тракийският културен център с внушителните 
си статуи, както и с невероятните бели и черни 
лебеди, които обитават това невероятно мяс-
то. Бяхме  омаяни от  красотата  и дъха  на рози 
– едва ли има такова друго място!

Вечерта късно,  доволни и щастливи от пре-
живяното през тези незабравими дни, пристиг-
нахме в Русе.

Стефка Тончева, координатор  на РО на 
глухите в Русе
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Равнински индийски 
жестов език

Най-големите равнини на плане-
тата се простират като широк прос-
тор на плоска земя в централната те-
ритория на САЩ и отчасти в Канада, 
където живеят няколко местни общ-
ности на стотици хиляди километри 
една от друга. Има доказателства на 
европейски изследователи, които са 
установили, че между тях е имало 
комуникация  още в средата на 16 
век, защото са използвали  равнин-
ния индийски жестов език. Възможно 
е обаче това да е ставало и по-рано 
от хиляда години. Как са го учили и 
защо са го знаели всички тези хора?  
Предполага се, че  този жестов език 
се е появил първо за лов или безшум-
на засада. Но по-късно се е разпрос-
транил като форма на комуникация 
в „търговските” взаимоотношения 
между различните местни племена, 
т. е. като универсален език,  защото 
всяко племе е имало свой говорим 
език. А жестовият език става нещо 
като междуплеменен, който всички 
от всяко племе  научават още от рож-
дение. За да се разбират помежду си. 
Каква сила е била и тогава нуждата от 
информация и комуникация! Няколко 
видеозаписа на този жестов език  са 
направени в началото на 20-ти век и 
могат да бъдат намерени в Интернет. 
Един от най-дългите е  записан през 
1930 г. с времетраене от 8 минути. 

От аборигените-
австралийци

Местните хора на Австралия, обик-
новено наричани аборигени, също са 
имали собствен жестов език в продъл-
жение на хиляди години и са го из-

ползвали, за да ловуват, без да плашат 
плячката си, на церемонии за  своите 
предци, или за да водят тайни разго-
вори с езика на знаците Йолнгу. В про-
дължение на 25 години антропологът 
Бентли Джеймс изучава този жестов 
език, като накрая го систематизира в 
научно ръководство. Невероятният му 
научен труд е публикуван през 2019 
година, по повод  международния 
ден на езика на жестовете (обявен от 
ООН на 23 септември).  За целта преди 
това, той започва кампания за набира-
не на необходимите му за издаването 
на книгата 38 000 $. Но  само за един 
месец, заради невероятния интерес  
той получава  повече от 42 000 $. 

Жестовият език на 
Османската империя

В някогашната османска империя 
от XIV век има две странни традиции: 
Едната, наложена  поради тенденци-
ята към братоубийство (взаимно из-
биване на братя) заради борбите за 
власт за престола на султана (монарх, 
който държи властта). Това наложи-
ло традицията да се ограничат дви-
жението и контактите на принцовете 
само на дворцови места, наречени 
кафенета (клетки). Само един от тях 

е можел да се може да се движи сво-
бодно: наследникът на трона. 

От друга страна, обаче, освен че са 
били затворени и без комуникация с 
външния свят, те са били принудени 
да живеят възможно най-тихо. Тъй 
като се е смятало за неприлично да 
говорят твърде много, дори и със слу-
гите си, възможните наследници на 
султана  са  прекарвали дълги години в 
клетките, а някои са развили психиче-
ски разстройства  или се самоубивали. 

При султан Осман Втори (между 
1618 и 1622 г.), нещата се променили 
донякъде.  Тъй като тогава  повечето 
служители на двореца е трябвало да  
са глухи, за да не може никой да об-
щува с принцовете, Осман II започнал 
да общува с тях на османски жестов 
език, превръщайки това в единствен 
начин на комуникация. По време на 
неговото управление, той има на раз-
положение над 100 глухи хора, с които 
води богати и сложни разговори на ос-
мански жестов език. Той е известен и 
с това, че предава сложни идеи и зна-
ния и на най-низшите си слуги, разказ-
вайки им  басни и истории с езика на 
жестовете. 

В шумните 
дъскорезници

Обичайно на много шумни места, 
като фабрики, машинни отделения на 
кораби или на места с много шумни 
машини, хората, които работят там, да 
развиват някои форми на жестова ко-
муникация. Работниците на дъскорез-
ници в Британска Колумбия (Западна 
Канада) имат обаче разработена и при-
зната автентична система за комуника-
ция, която използват,  макар и ограни-
чено, не само за да общуват по време 
на  работа, но са разширили употреба-
та й дори във  всекидневието, когато 
говорят за спорт, играят хазарт, разказ-
ват вицове и се шегуват помежду си, 
наред с много други неща. Всичко това 
е документирано от трима лингвисти в 
средата на 70-е години. 

Но и в САЩ работници в дъскорез-
ниците също са създали свои жестове 
с които, без да осъзнават, са създали 
нови комуникационни системи. Като 
тези около езерото Мичиган – в една 
от тези дъскорезници така нареченият
„menominee tribal enterprises”, е жестов 
език, който се предава от поколение на 
поколение сред работниците там.

В затворите на 
Доминиканската
република

През 2017 г. излезе филмът „Къл-
вачи”, в който мъжете в затвора  из-
ползват изобретен жестов език, за да 

общуват дистанционно с жени, кои-
то те наричали „carpinteo”. Филмът е 
базиран на реални факти и неговият 
режисьор Хосе Мария Кабрал прави 
следния коментар за филма по време 
на церемонията на награждаването: 
„Едно от най-важните неща, които 
научих в процеса на „Кълвачи”, беше 
да открия как с комуникацията на 
жестовете се изразяват най-различни 
човешки нужди, като хранене, спане, 
ходене до тоалетна, преместване. Но 
за мен беше невероятно да открия как 
с езика на жестовете на „carpinteo” те 
се влюбват!”

Измисленият 
език на Толкин

Във фантастичната вселена на 
британския писател Толкин има вся-
какви измислени езици, тъй като са-
мият той е блестящ филолог по про-
фесия. Сред многото езици в негови-
те романи има и два езика на жесто-
ве: елфичният жестов език (Hwerme) 
и жестовият език на царството Ере-
бор на джуджетата (Иглишмек). Пър-
вият е бил използван от елфите, кои-
то са имали отлично зрение и чрез 
него са комуникирали от разстояние. 
Вторият е използван от джуджетата. 
Толкин казва, че той е много по-сло-
жен от елфския и се учи от децата 
от момента, в който те започнат да 
говорят. Джуджетата го използват 
главно за да запазят комуникацията 
в тайна от тези, които не са джудже-
та. 

Толкин се запознава и изучава жес-
товия език, след като се записва в бри-
танската армия в младостта си. Спе-
циализирал се в жестовия език, той  
служи като офицер по комуникациите 
в кървавата битка при Сома по време 
на Първата световна война.

Въпреки че в романите му това не 
са истински  езици, той заслужава мяс-
то в тази статия, защото романът му 
„Хобит”, който беше публикуван през 
1937 г., стана основа за великия филм 
„Хобит: Неочаквано пътуване”, където 
може да видите как едно от джудже-
тата - Бифур, използва езика на жесто-
вете.

Светът се нуждае от езиците на жестовете 
Някои специалисти по изучаване на човешкия език твърдят, че първата 

форма на човешко общуване е била жестова и, че постепенно е отстъпила 
място на устните езици. Днес милиони глухи хора по света използват пъл-
ния потенциал на жестовия език като естествена форма на комуникация.

Но в исторически план  от древността и досега, има много общности от 
чуващи хора, които са използвали някакъв жестов език. И заради него са оце-
лявали, въпреки невероятните трудни условия на живот. И само заради из-
ползването на жестовете са живеели по своему добре, а са създавали дори 
и култура.

Изследователите на жестовия език го доказват и в своите научни публи-
кации. При това не само с догадки от миналото, а и с конкретни факти. Как-
ва сила имат жестовете – ще прочетете по-долу и ще ахнете от удивление.

Три поколения австралийски абори-
гени, практикуващи езика на жесто-
вете Йолнгу - снимка Дейвид Ханкок и 

Бентли Джеймс

Осман II, султан на Османската 
империя, който комуникира със своите 

служители на жестов език

Началник на Shoshone Tendoi, демон-
стриращ жестов език - снимка Чарлз 
М. Бел, около 1880 г., Национален ан-

тропологичен архив
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През 2018 г. полицей-
ското управление в Съеди-
нените американски щати 
нае първата глуха жена 
за полицейски служител 
в щата Тексас и втората 
в САЩ. Тя се казва Ерика 
Тревино и от малка мечтае 
да бъде полицай. Вече го е 
постигнала.

Въпреки че това беше 
нейна детска мечта, много 
хора й казвали, че не може 
да бъде полицай, защото е 
глуха. Тя доказа, че те гре-
шат и през 2018 г. положи 
клетва като полицай в град 
Далхарт, с около 8000 души 
население в щата Тексас.

Началникът на поли-
цията на Далхарт казва за 
Ерика: „Вярвам, че тя може 
да свърши работата точно, 
както всеки друг полицай. 
Тя е доказала отново и от-
ново, че може и ще преодо-
лее всякакви препятствия. 
Завършила е бакалавърска 
степен по криминалистика, 
завършила е трети курс в 
академията, много е инте-
лигентна и артикулирана.”

Всъщност Ерика е за-
вършила бакалавърска 
степен по криминалисти-
ка от университета A&M 
в Тексас, шестият по голе-
мина университет в САЩ. 
Тя използва кохлеарен им-
плант и освен английски, 
говори американски жес-
тов език, испански жестов 
език, малко испански и 
други езици на жестове-
те. Счита, че това ще бъде 
предимство, особено ко-
гато трябва да обслужва 
глухи хора. 

Ерика е преминала съ-
щите полицейски тестове, 
като колегите си от оста-
налата част от отдела и е 
демонстрирала много уме-
ния, но е открила и много 
хора, които са се противо-
поставяли, хора, които са 
й казвали, че не може да 
бъде полицай, защото е 
глуха. 

 Тя споделя:  „Няма да 
позволя на никой да ми 
казва какво мога и какво 

не мога. Затова реших да 
стана полицай. Това беше 
дълъг, труден път, но, ето 
ме!” 

 За да си свърши рабо-
тата, полицейското упра-
вление в Далхарт използ-
ва текстови съобщения за 
обаждания до Ерика, въ-

преки че може да използва 
и радио разговори, защото 
тя винаги ще има партньор 
по време на смените си. В 
едно видео, представено 
от началника на полицията 
в Далхарт, можете да види-
те как Ерика владее добре 
английски и американски 

жестов език.
Сега Ерика е на 27 го-

дини, майка на 5-годишна 
дъщеря. Следващата й цел 
е да стане следовател в по-
лицейското наказателно 
управление. Разбира се, че 
ще успее, тя е невероятна 
жена. 

 „Очаквам с нетърпение 
да започне времето, когато 
да служа още по-добре на 
град Далхарт и се надявам 
да мога да вдъхновя и дру-
ги хора да следват мечтата 
си и да знаят, че всичко е 
възможно, ако работят дос-
татъчно усилено за това.”

Ерика Тревино: първата глуха жена 
полицай в Тексас 
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В средата на юли т. г. преда-
ването за хора с увреден слух 
„Светът на жестовете” излъчи 
емисия, в която се разказва-
ше за работата на  Александър 
Добрев във видео центъра на 
Съюза на глухите в България. 
Основният акцент в нея беше 
поставен върху направените от 
него субтитри на най-добрите 
български филми. 

Още като ученик в Техникума 
по механоелектротехника и ме-
талургия Александър (който за 
приятелите си е просто Сашо) за-
почна да посвещава все повече 
от времето си на компютърните 
технологии и с часове изучава 
техните тайни. След като открива 
призванието си като оператор, 
завършва и арт колеж по екран-
ни изкуства.

Видео центърът, в който ра-
боти от близо 20 г., е част от ня-
когашния  отдел „Комуникативни 
системи” към СГБ. Създаден бла-
годарение на успешно защитен 
проект пред „Отворено обще-
ство”, екипът на видео центъра 
(и най-вече Александър Добрев, 
усвоил до съвършенство тънкос-
тите на операторската работа), 
е реализирал огромен брой ви-
деоматериали за проведените 
от СГБ инициативи в подкрепа и 
полза на хората с увреден слух, 
документални филми от турис-
тически събори, семинари, мла-
дежки срещи, фестивали, зимни 
туристически празници, различ-
ни прояви по повод междуна-
родния ден на глухите, концерти 
на любителските състави от РО 
и цяла документална поредица 
с портретни филми за изявени 
съюзни деятели и спортисти, и 
др. Тъй като по онова време по-
вечето клубове нямаха интернет 
връзка, но имаха телевизори 
с видеоплеъри, всичко, което 
беше заснето, след съответната 
обработка (монтаж, компресия 
и пр.), направена от Сашо, се за-
писваше на ДВД дискове. Те се 
предоставяха безплатно на всич-
ки клубове на районните органи-
зации и така всяка РО имаше на-
временна и актуална видео ин-
формация за дейността на СГБ. 

През 2003 г., когато на СГБ 
беше възложена отговорната 
задача да организира и прове-
де във Варна първия по рода си 
уникален фестивал „Радост и 
творчество” с участието на арти-

сти-самодейци от организациите 
на хора с увреждания, Алексан-
дър и брат му Милен извършиха 
мащабно заснемане не само на 
цялото събитие. Те бяха заедно 
с групите в делфинариума и в 
комплекса „Мадарски конник”, 
където също заснеха всичко. 
След закриването на фестивала 
заснетото от тях а беше записано 
на ДВД дискове и разпратено до 
всички участвали във фестивала 
организации, а също и на всички 
РО на глухите.

Пак по това време той е и 
оператор на един от последните 
филми, режисиран от покойния 
Любомир Стайков – „Не ви раз-
бирам, господине!”. В този филм 
е направил почти всичко – от 
заснемането до музиката и над-
писите.

Нашата съвместна работа с 
Добрев започна още от създава-
нето на видео центъра. За мен 
лично стана още по-интересна, 
когато започна да ме учи да сгло-
бяваме заедно компютрите за 
интернет залата. Благодарение 
на неговите уроци до ден дне-
шен се справям сама с възник-
налите в процеса на работа ком-
пютърни проблеми. Още помня 
как прокарвахме и кабелите за 
интернет в цялата сграда… Годи-
на след това, през 2004 г., по по-
вод 70-годишния юбилей на СГБ, 
заедно започнахме и първите 

стъпки по създаването на сайта 
на съюза (който Александър До-
брев непрекъснато го поддържа 
и вкарва сам цялата нова инфор-
мация). Тогава още разбрах какъв 
многостранен талант е той – от-
личен видео оператор, уеб про-
грамист, създател на всички суб-
титри на най-хубавите български 
филми… И не само това – откакто 
е на работа в съюза, възникне ли 
проблем с електрозахранването, 
със софтуера или хардуера на 
техниката, той е винаги насреща 
и съумява да се справи.

Не познавам друг толкова все-
отдаен колега като Сашо – пре-
ди провеждането на всяко едно 
национално съюзно меропри-
ятие още с пристигането си се 
захващахме със сценичното оф-
ормление - окачвахме плакати, 
поставяхме украса, монтирахме 
осветителните тела и всичко не-
обходимо, за да може той после 
без проблем да снима с камерата. 
За всяко едно нещо, за което съм 
го молила да помогне, винаги е 
откликвал с готовност и желание! 

Българските филми със субти-
трите, направени от него (някои с 
помощта на  брат му Милен, кой-
то е чуващ), свободно могат да 
се гледат онлайн в сайта на СГБ, 
в раздела „Видеоцентър СГБ”, 
подраздел „Видео медия”. Пак 
там всеки, който се интересува 
от дейността на съюзната орга-

низация, може да се наслади на 
архивните кадри от всички на-
ционални съюзни прояви, засне-
ти от него година след година – 
туристически събори, фестивали 
на художествената самодейност, 
първенствата по риболов и шах-
мат, съюзни юбилеи, пролетни 
балове, разни мероприятия в ра-
йонните организации… Невероя-
тен труд, в който е вложил много 
любов, прецизност и професио-

нализъм!
Не на последно място – Алек-

сандър Добрев се изявява успеш-
но и на състезанията по шахмат, 
като често е печелил оспорвани 
двубои и е член на националния 
съюзен отбор по шахмат, с който 
е участвал в международни със-
тезания.

Всичко, което Александър 
прави – независимо дали като 
видео оператор, компютърен 
специалист, техник или шахма-
тист – го прави с любов, търпе-
ние, постоянство и професиона-
лизъм. Защото, когато обичаш 
работата си, тя винаги ще ти дава 
стимул непрекъснато да се усъ-
вършенстваш и развиваш.

Петра Ганчева
Снимки личен архив

СПЕКТЪР

Отговор от бр. 15/2021

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

Водоравно и отвесно: 1. Унгарски поет (1877 -1919) - „Кръв и злато”. 2. Стопанска 
основа на даден обществен строй. 3. Южноамериканско растение с вкусни плодове 
(мн. ч.). 4. Парично възнаграждение за книжовен труд или квалифицирана услуга. 5. 
Героиня  на труда от Узбекистан, пример за подражание. 6. Английска кралица (1533 
- 1603), последната от династията на Тюдорите. 7. Река в Италия, приток на р. По. 8. 
Иглолистна дърво от сем. борови. 9. Род папагали.

Съставила Василка Кирова

МАГИЧЕСКА ФИГУРА

ХОРАТА СРЕД НАС

ДА ОБИЧАШ ТОВА, КОЕТО ПРАВИШ КАТО АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ

ВКУСНО

Време за зимнина
Бърза царска туршия

Необходими продукти: 10 
кг. зеленчук (камби, или месе-
сти чушки, карфиол, моркови, 
зелени домати и целина). Ко-
личествата от асортимента са 
по ваш избор, но трябва да са 
общо 10 кг. 

 Приготовление:  Всички зе-
ленчуци се нарязват – по ваша 
преценка колко едро – в голям 
съд, или тава. След като сме ги 
нарязали, ги объркваме добре  
и ги заливаме със следната ма-
рината: 2 чаени чаши захар, 2 
чаени чаши оцет, 1 чаена чаша 
олио и една чаена чаша сол. 
Маринатата не се вари, а само 
се бърка, докато се разтворят 
солта и захарта.

След като сме залели зе-
ленчуците с марината, ги обър-

кваме няколко пъти – два дни 
поред. След това ги поръсваме 
с 10 гр. салицил (или с 20 бр. 
аспирин, добре счукан). Отново 
всичко се разбърква и се оставя 
да престои една нощ.

На третия ден туршията е го-
това!

После си я нареждате в бур-
кани за съхранение на хладно, 
без стерилизация.

Стефка Владимирова


