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НОВИ  ХОРИЗОНТИ ЗА СЪЮЗА 
НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

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.

Каталожен № 753

На 24, 25 и 26 септември се 
състоя национален семинар с 
председателите и координа-
торите на районните органи-
зации на СГБ.

Както ви информирахме 
в предишния брой на вестник 
„Тишина”, уважаеми читатели, 
това беше дългоочаквано съ-
битие – всъщност беше първия 
национален форум на СГБ след 
почти двегодишните ограниче-
ния, наложени от пандемията. 

Този форум обаче, предопре-
дели сериозно, мащабно и не-
изменно промените в съюзния 
ни живот през следващите го-
дини.

Дали някой беше очаквал, 
или не, но след края на семина-
ра всички участници бяха „дру-
ги” хора. С нови мисли, с нови 
идеи, а някои преодолели  и не-
съгласията си.

И нямаше човек, който да не 
беше  усетил  „срещата с бъде-
щето” -бъдещето на новото 
време, на младостта, на дръз-
новението и устрема към висо-
тите на науката и знанието. 

Един „исторически” семинар 
с председателите и координа-
торите на районните органи-
зации на СГБ беше това. На кой-
то бяха не само определени, но 
и утвърдени бъдещите насоки 
и дейности на организационна-
та и съюзната работа.

В предишния брой на вестник 
„Тишина”, драги читатели, ви за-
познахме с дневния ред, с учас-
тниците и с основните доклади. 
Всеки отново може да  се върне 

и да  прочете. За  да разбере, че 
едва ли някога  в подобно съби-
тие са били обсъждани толко-
ва много теми, едва ли толкова 
мнения, мисли и съждения са 
изказвани в работните часове на 
един семинар. Нямаше дори и 
една „празна” минута в тези дни!

А участниците в семинара – 

всеки един със своя авторитет 
и лична кауза, и всеки един със 
своята истинска любов и житей-
ска грижа за  работата си с глухи-
те – оспорваха, критикуваха или 
защитаваха  всяка теза от казано-
то по темите. В името и за добро-
то на глухите! 

На този семинар обаче, за 

първи път беше представена 
блестящо и изявата на младото 
поколение глухи хора в СГБ. С 
чиито дела и работа в годините 
оттук нататък ще се ръководят 
организационната, научната и 
обучителната  дейност на СГБ. 

Колко „заряд” видяхме тук! 
Колко желание от тях, младите 

– на всяка цена да могат да до-
кажат възможностите си и да ус-
пеят! Ще успеят, разбира се! Ако 
са така разумни, интелигентни 
и достойни, каквито се показаха 
тук. Мъдростта ще дойде после.

А дотогава – нека се върнем 
на семинара.  

Продължава на стр. 2, 3 и 4

От 8 до 10 октомври т. г. 
в София се проведе петото 
републиканско  първенство по 
шахмат за глухи. То беше орга-
низирано съвместно от Съюза 
на глухите в България и Спорт-
ната федерация на глухите в 
България, с финансовата под-
крепа на Министерството на 
младежта и спорта.

Главен съдия на първенство-
то беше г-жа Боряна Стро-
кова, международен съдия по 
шахмат, член на „МЕНСА”  и 
преподавател в столични клу-
бове по шахмат за деца.

23 състезатели при мъже-
те и 12 състезателки при же-
ните, а също и  младежи от 
специалното училище за глухи 
деца в София премериха сили 
помежду си.

Знае се от всички шахма-
тисти, че участието във всяко 
първенство носи на всеки един 
участник опит и нова култура за 
шаха. Затова и всички бяха енту-
сиазирани и готови да покажат 
уменията си. 

Четете на стр. 5-6

През изминалите няколко сед-
мици – малко преди да се наложат 
последните ограничения, свързани с 
пандемията, културният живот в Съ-
юза на глухите в България беше на-
истина наситен със събития. 

Театралните представления, осъ-
ществени от малки и големи глухи 
изпълнители, зарадваха зрителите, 
а залите бяха буквално препълнени. 
Някои от спектаклите се пренесоха 
дори и в културното пространство 
на втория етаж в сградата на Съюза 
на глухите в България в столицата. 
Такъв интерес е забележителен, но 
съвсем търсен от членовете на СГБ. 

Ще прочетете в този брой за 
един иновативен проект, който има 
стремежа за първи път в световен 
мащаб да създаде форум театрално 
представление, насочено едновре-
менно към публика с увреден слух 
и чуващи зрители. Спектакълът на 

театър „Цвете” в партньорство със 
Съюза на глухите в България, има 
вече запазени билети за още много 
представления напред.

Ще прочетете и за друго предста-
вление, което обединява изразните 
средства  на кукления театър, говори-
мия и жестовия български език. Насо-
чено е към малките зрители – глухи и 
чуващи, които да съборят смело  „сте-
ните” помежду си и да общуват сво-
бодно и без страх едни с други.  

Принос е това в културата на Бъл-
гария.

Принос е и интерактивната из-
ложба „Визьор” на учениците от 
СУУУС „Проф. Дечо Денев” в София, 
осъществена със съдействието на 
фондация „Мотив”. Снимките, като 
изразно средство за комуникация, 
показват творческите и артистични 
умения на учениците като стремеж 
за нов начин за себеизразяване.

За всичко това, а и за още 
образователни изяви – 

четете на стр. 8

Пето републиканско първенство 
по шахмат за глухи – 2021 г.



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА2 18 октомври 2021 АКТУАЛНО

От стр. 1

 Не е възможно обаче тук да разкажем за всичко, което 
беше казано и премислено по време на двата дълги работни 
дни на този форум.  Програмата беше до максимум 
наситена, 11 доклада бяха разисквани – всеки по важна част 
от нашия организационен съюзен живот. 

Ще представим обобщено само  проблемите, които не-
изменно се преплитаха и включваха – по един или друг на-
чин във всяка тема. А разискванията допълваха общата на-
сока за бъдещата наша работа. 

Няма да е леко. Но толкова нужно за усилията на всички 
беше да докажем себе си като Съюз на глухите в България! 
Най-голямата национално представителна организация на 
глухите у нас, която  има най-важната роля и е с най-голе-
мите възможности да допринася за реализацията на Закона 
за жестовия език, приет в началото на годината.

Прочетете за насоките в най-важните теми за бъдещето 
на СГБ, които бяха обсъждани тук. 

ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК -  РАЗВИТИЕ В ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК -  РАЗВИТИЕ В 
СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТСЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Чест прави на новото ръководството на Съюза на глухите в 
България, че неотдавна даде ход на национално изследване 
за актуалните жестове в нашия език. Най-нужно е това днес. 
Защото животът се развива, езикът ни – също. Някои думи 
вече не се ползват, други имат жестови варианти в различ-
ните региони, а жестовете за трети са съвсем непознати за 
по-старото поколение. Националното изследване вече започ-
на и се провежда по най-съвременния начин, познат днес.

Представяме го така:
Изследване на актуални жестови единици чрез гугъл 

форма с опции за одобряване, неодобряване и прикачва-
не на предложения за жест.

 И разясняваме че: 
Съгласно план-програмата за дейността на Съюза на глу-

хите в България и МОСГБ, и в контекста на закона за българ-
ския жестов език, екип от СГБ изготви гугъл форма за изслед-
ване на актуалните жестови единици с цел да се провери 
и обследва честотата на използване и актуалността на един 
или друг жест. 

По този начин ще се създаде стандарт и унифициране на 
българския жестов език.  След завършване на националното 
проучване всички жестове ще се качат на платформа, която 
в момента се разработва. 

Това е първото национално изследване в България на ак-
туалността и честотата на употреба на конкретни жестове и 
превод на конкретни думи. А Съюзът на глухите в България 
е пионер в това добро дело. 

Няма друга организация, която да се е заела с такова ма-
щабно дело в този момент! Няма!

Затова и в работата на семинара беше отделено  мно-
го внимание  за успеха и на техническото реализиране на 
тази изключително важна дейност в районните организации  
на СГБ. Василен Грозев, технически сътрудник в СГБ, който 
е изготвил  гугъл формата, показа графиката и разясни де-
тайлно как тя да се прилага в районните организации. Даде 
и варианти. А  като ориентир последваха и разясненията на 
Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ, на Росица Ка-
раджова,  организатор „Културно-масова и организационна 
дейност”, на   Силвана Павлова и най-вече на председателя 
на СГБ Николай Нинов:

„Трудна е темата - каза Николай Нинов. - Защото техно-
логично не навсякъде хората в районните ни организации са 
подготвени за това. Но сме в 21 век и всеки трябва да положи 
усилия да „влезе във времето”. Тук  именно искам да успеем и 
да създадем и  покажем пример за работа в екип, който ще се 
занимава с развитието на българския жестов език. Желание-
то ни е да работим заедно - не за какво да е, а за българския 
жестов език! За езика, с който всички ние срещаме трудности, 
срещаме разминаване в жестове, срещаме неразбирател-
ство, срещаме различни предизвикателства. Факт е. 

И тук трябва всички заедно да положим много усилия.  
Вие можете да споделите  задачите си вътре в районната 
организация, вътре в районния съвет с хора, които са тех-
нологично напреднали, които имат интелекта да работят с 
компютри, които могат да се включат като глухи активисти. 
Не пречи. Това е общодостъпно изследване. Ще бъде откри-
то, публично, прозрачно, с достъп  за всички глухи хора.  Не 
е задължително показването да е само от районната орга-
низация. Може да е някой глух, който има  познания, който 
разбира и сам да се включи и да си предложи жестовете. 
Това трябва да се поощрява. 

Също така, тези жестове не е задължително да са профе-
сионално показани – да са на камера, на стена. Не, важно 
е просто да се покаже един жест, който го има във вашия 
район – в Стара Загора, Бургас, Варна – и навсякъде. На-
шето желание, а вярвам че и желанието на всички ни е да 
издирим родолюбиво и съзнателно богатството на нашия 
жестовия език, с невероятните използвани думи и всички 
възможни жестове за тях - да ги има! Нашето желание е да 
ги систематизираме и да ги включим  след това в платфор-
ма, която ще има общ национален достъп. И всички там ще 
могат да виждат жестовете по теми. 

И всички ще могат да използват „търсачка”, за да видят 
жестовете - стандартизирани и унифицирани, за  съвремен-
ния език на глухите хора.  Но платформата няма да е „заклю-
чена” защото всеки вече ще знае как да направи предложе-
ние за изменение или за създаване на нови жестове.

В това национално изследване сега са се включили 8 глухи 
консултанти, които са подбрани с конкурс – Росица Караджо-
ва, Катрин Николова, Василен Грозев, Галина Генчева, Тилка 
Кайрякова, Кристина Григорова, Красимир Альов и Теменуж-
ка Якимова. Те са взели успешно изпити, след сериозна под-
готовка и са разписвали темите. Положиха  неимоверен труд. 
Много труд. Вярвайте ми - това е труд близо за две години. 

Няма да се съглася  този труд да не бъде уважен!  Просто 
трябва да търсим начин как да работим в екип и как да се 
включите всички. Това няма да е  трудно, ако вие като пред-
седатели и координатори намерите ваши съмишленици по 
места – дали от районния съвет, дали някои по-млади хора, 
които да работят заедно с вас и да ни подпомогнат в тази 
дейност. Ако имате желанието  районната организация да 
се почувства част от нещо голямо!”

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА  

СГБ И ЦУ 
Това е най-старата тема, обсъждана на всеки семинар и 

на всяка среща между организационните работници в сис-
темата - „сто години” вече, както се казва. И всеки път се 
явява нещо ново, все непостигнато,  въпреки желанието за 
перфекционизъм в работата на всеки един председател и на 
всеки координатор на районните организации. 

Но и нови проблеми се явяват. И нови стратегии трябва 
да има. И нови подходи. И нови мъдри решения. 

Тази година  всички се обединиха за общи действия и 
взаимопомощ със СГБ за няколко проблема.

ПЪРВИЯТ Е - ТОЛЕК.
Няма съмнение, че на всеки, който прочете тази абреви-

атура от пет букви, вече му е светнала „червената лампич-
ка”. Която предизвиква чувства на негодувание и  на доса-

да от вечното незачитане на правата на глухите хора, при 
подмяна на  шофьорските книжки. 

 Години, години, години продължава ходенето по мъки-
те на глухите у нас за иначе така елементарната процедура, 
извършвана от КАТ. 

Безобразие е това  днес – в 21 век, когато и технологиите 
са напреднали неимоверно, а и медицинските услуги  са с 
компютъризирана документация. 

И прави са нашите глухи  хора да търсят отговор – защо 
трябва да губят дни, та и месец работно време, за да се „вре-
дят” за прегледи по кабинетите, по системата, предписана 
от ТОЛЕК.

Остаряла е неимоверно тази система. В древността  
трябва да е отишла отдавна. Но останала е за съжаление и 
до ден днешен тази овехтяла вече  Наредба, № 3, от 2011 
година, в чиито разпоредби се пише, че „в компетенциите 
на общопрактикуващия  (личен) лекар е преценката за на-
сочване на лица за освидетелстване от ТОЛЕК”. Тогава, на-
времето, за да нямат грижи, личните лекари автоматично са 
пращали глухите на ТОЛЕК.  За съжаление и сега това без-
мислие е останало. 

Председателят на СГБ Николай Нинов  запозна участни-
ците  в семинара с всичко сторено лично от него и от Управи-
телния съвет на СГБ през тази  година, за да бъдат преодоле-
ни несъответствията и несправедливостите в тази Наредба. 

(За читателите на вестник „Тишина”  напомняме, че 
в брой 7 на вестника, от 19 април, в обширна статия, 
публикувана на 2 страница, специално са изтъкнати 
действията на председателя на СГБ Николай Нинов и са 
цитирани официалните писма, изпратени от името на 
СГБ до всички институции, имащи отношение към този 
проблем. Пак там са отбелязани и официалните отго-
вори от съответните институции до  председателя на 
СГБ до момента, а комуникацията продължава и сега). 
Прочетете – любопитно е да видите как  в тези офици-
ални отговори - документи, някои  благодарят за сигна-
лите, някои  изразяват недоумение, други - съчувствие 
и желание за помощ.  Но... Но наредбата продължава да 
съществува...

-  Проблемът се свързва с дейността на КАТ – започна  
изказването си  г-н Нинов. - Въпросът е - защо КАТ изисква 
от глухите хора удостоверения от  ТОЛЕК? На какво основа-
ние? Говоря – за преди години. Полицията няма нищо общо 
с това. И преди и сега. 

НОВИ  ХОРИЗОНТИ ЗА СЪЮЗА  НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
На 24, 25 и 26 септември  се състоя национален семинар с председателите и координаторите на районните организации 

на СГБ. Един „исторически” семинар с председателите и координаторите на районните организации на СГБ беше това. На 
който бяха не само определени, но и утвърдени бъдещите насоки и дейности на организационната и съюзната ни работа.
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НОВИ  ХОРИЗОНТИ ЗА СЪЮЗА  НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 Кой има право да изпраща глухите хора в ТОЛЕК?  Това е 
единствено личният лекар. Това е негово право и той по пре-
ценка – когато види, че глухото лице, освен че е глух, има и 
придружаващи увреждания и заболявания, го праща в ТОЛЕК.

За съжаление, тази традиция от предишни години се е 
запазила и сега – незнайно как и незнайно защо, да изпра-
щат глухите директно „на автомат” в ТОЛЕК. Оттук идва и 
големият проблем. Защото по принцип -  административно 
и законово, по наредба, никакво задължение няма да се из-
пращат глухите в ТОЛЕК. 

 Но знаете ли, кое е лошото? Лошото е това, че един път 
глухият човек попадне ли във въртележката на системата 
на административните недомислия и изисквания за доку-
ментите, няма излизане. Записват те в системата и толкоз. 
А  това означава – когато отидеш в полицията и само като 
видят, че си глух, задължително те пращат пак в ТОЛЕК. Ето 
това е проблемът. 

Но знаете ли, интересно е че в годините  са останали  гра-
дове, места, където от полицията въобще не са изпращали 
глухите на ТОЛЕК. Има такива градове в България. Но в дру-
гите ги изпращат.  Има разминаване в системата. 

Разбира се, ние от Управителния съвет на СГБ, положи-
хме много усилия. Направихме необходимото – срещи и 
разговори, срещи и разговори, и писане. Основно аз, раз-
читам на написаното. И всичкото пазя  документално - пиша 
и представям. Успяхме в комуникацията с националната 
полиция в лицето на директора Николай Хаджиев. Отговор 
получихме, той благодари за сътрудничеството, за разбира-
телството, за уважението. Разбрахме се. Той написа писмо, 
което изпрати до всички районни поолицейски управрения 
в страната, до СДВР и до РДВР. Разпратиха се писмата и бяха 
уведомени националните подразделения на полицията – 
вече да не изпращат глухите в ТОЛЕК. 

 Това беше хубав успех. Но – само от една страна. Защо-
то се оказа, че това се отнася само за  глухите, които досега 
системата не ги е хванала и нямат образно този знак. Всички 
тези глухи спокойно отиват си при личния лекар, взимат си 
документите  и  медицинските  бележки, спокойно отиват в 
полицията, спокойно ги уреждат и не ги изпращат в ТОЛЕК. 
Така, както е по наредбата.

 За другите  глухи, които веднъж са попаднали в капа-
на - там е големият проблем, от който много трудно ще се 
излезе.

 Аз преди един месец отново поставих този проблем в  
Министерството на вътрешните работи. Надявам се те сами 
да помислят и сами да намерят решение. Защото казвам го 
– това е изцяло административна и системна грешка в систе-
мата на МВР и на Националната полиция. 

Надявам се да се преборим  и да успеем да преодолеем 
този проблем. Какви ще са резултатите - по-нататък ще се 
разбере, аз ще ви информирам своевременно чрез писма, 
официално. 

Това е, кратко казано. Но трябва да запомните и да зна-
ете две прости неща и да преценявате. Ако досега глухият 
човек не е ходил в ТОЛЕК - окей, лесно отива в полицията и 
си урежда документите. Но вниманието е да не позволява 
да го вкарат в капана. Не трябва да се допуска това. 

За другите, които са ходили на ТОЛЕК, за съжаление 
важи старото правило – веднъж ходил ли си на ТОЛЕК, за-
дължително при следващо явяване пак те пращат там. 

Това са двата варианта, които трябва да се знаят. Това е 
проблемната ситуация.

ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА 
САМОДЕЙНОСТ – 

ЩЕ ГО ИМА ЛИ? КОГА?
Безспорно е, че фестивалът ни липсва безкрайно много. 
Безспорно е, че това събитие е най-вдъхновяващото, 

най-радостното в живота ни. Трепетно очаквано от самодей-
ците ни след изтощителни репетиции. Любопитно удоволст-
вие за стотиците зрители, дошли да видят красотата и из-
яществото на изкуството, на новите изпълнения, на новите 
костюми...

Пандемията ни го отне и тази година. И разбира се, това 
стана тема с особена трудност на националния семинар.

Как да запазим духа и традицията, как да запазим худо-
жествените ръководители, как привлечем нови изпълните-
ли и деца, които да продължат да творят и да създават на-
шето изкуство? Уникалното изкуство, което само ние имаме. 

Все въпроси, на които отговорите се лутаха от оптими-
зъм до някои тъжни констатации.

Оптимизмът дойде от някои районни организации като 
Стара Загора,  Варна, Шумен, които по своя воля са успели 
да намерят пролука в месеците без ограничения от панде-
мията и са организирали свои регионални фестивали на са-
модейността. И са имали радост, и са имали красотата на 
преживяното...

За други обаче всичко това остава и сега мечтан блян... и 
мечтано желание – Управителният съвет да взима решения, 
за да не допускаме художествената самодейност да отива в 
историята. 

 Е, кой би допуснал такова нещо? Много разисквания 
имаше в много посоки за този проблем, включително и от-
към финансовата страна.

Но сериозността дойде още с първите думи на г-н Нико-
лай Нинов:

 „За съжаление, заради мерките, които бяха наложени 
от  Министерството на здравеопазването преди няколко 
седмици, бяхме възпрепятствани с организирането на на-
ционалния фестивал на художествената самодейност и сега. 
В момента, знаете, че не могат да се организират и провеж-
дат събития с над 30 души. А на национален фестивал идват 
стотици. 

Но проблемът е и друг. Дори и да го обявим сега, екипи-
те по места, районните организации, готови ли са?  Репети-
рали ли са самодейците?

 Ще кажете – и вярно е, в много месеци и клубовете бяха 
затворени, когато имаше  наредби, ситуации и задължения 
да не се провеждат на закрито репетиции  и  подготовки. Ще 
кажете също, че в другите месеци не сте имали мотивация 
да репетирате активно като за фестивал. 

Вярно е, не ви обвинявам, но знам, че самодейците не са 
подготвени за национален фестивал. Как да обявим нацио-
нален фестивал  примерно  през месец юни, при положе-
ние, че съставите не са готови за голям форум. Не можеше и 
септември да бъде. Несериозно е. 

Но имахме друга идея, която предложихме – да напра-
вим, както преди години, „Художествен преглед на състави-
те по места”. Да дойдем, да видим, да запишем на видео по 
места какво се прави. И какво – всички казахте – не, не, не, 

искаме да си остане фестивалът. Но – има разлика. Художест-
веният преглед е едно  Фестивалът е съвсем друго нещо.

 Аз знаех, че няма репетиции, няма активност по места, 
и исках да дойда на място при всеки един от вас, да видя 
какво правите. Художественият преглед не се състоя. Не 
сте виновни, не искам да ви критикувам. Знам, че заради 
коронавируса има апатия сред глухите хора, наясно съм, че 
има художествени ръководители, които знаят наредбите и 
изискванията и се страхуват, притесняват се. Трудно е да се 
организира и да се проведе. 

Но нека да сме обективни. Да сме честни. Да не се лъ-
жем. Не искам да направим един фестивал, ей-така, само за 
да го отчетем. Няма да стане така. Искам сериозна работа. 

При това положение ще разгледаме ситуацията в друг 
смисъл.  Искам от вас – РО, да помислите,  според изисква-
нията на Наредбата на МЗ как и по какъв начин как, кога и 
при какви обстоятелства можете да се организирате и да си 
проведете репетиции на съставите. За да можем да си из-
пълним и плана и бюджета и програмата. 

А при възможност и олекване на мерките от Министер-
ството на здравеопазването, не пречи  на Управителния съ-
вет да се събере, да  прецени ситуацията и обстановката и 
да вземе решение – може ли да  проведем и да организи-
раме фестивал. 

Затова – събирайте се, и правете репетиции със само-
дейците,  според ситуацията. 

А както стана ясно,че няма да правим художествен пре-
глед по места - защото няма репетиции и подготовка, то ще 
подготвим през следващите две седмици писма до РО с 
указания да разберем колко състави има, бройка на хората, 
подготовка, и т. н., за да можем да преценим ситуацията, 
която да докладвам в УС.”

ПРОФЕСИЯТА НА ЖЕСТОВИТЕ 
ПРЕВОДАЧИ – КАК СЕ 
ПРЕОБРАЗЯВА ДНЕС

Тук имаше спорове, имаше реплики, упреци и добри 
думи, разбира се. Няма да представяме всичко.

Но тъй или иначе, както се казва – времето лети все 
по-далеко и ние трябва да го следваме. Как? 

Ето изказването на председателя на СГБ Николой Ни-
нов, който определи насоката. Прочетете – без никаква на-
меса е, защото това са тезисите за бъдещото развитие на 
Съюза на глухите в България: 

„Всички  вие знаете, че всеки е различен сам по себе си. 
Всеки е индивидуален. Въпросът е да се изслушвате и действи-
телно да умеете да се разбирате. Много често – особено на вас, 
районните координатори, ви се налага да превеждате в какви 
ли не ситуации. Но вие директно и тълкувате. Убеден съм в 
това, че вие сте най-способните и най-качествените жестови 
преводачи в България. И нека да не влизаме в някакви проти-
воречия и разминавания и да си говориме, че не се разбираме 
какво коментираме.  И жестовия език не си го разбираме. 

 Има огромна разлика, когато гледам национални семи-
нари сред младите хора. Каквото и да си говорим – ще ко-
ментирахме и образованието. 

Продължава на стр. 4
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Факт е – младите хора не говорят. Факт е, младите хора 
нямат артикулация. Всички вие го знаете това. И това е един 
огромен проблем, с който ще се сблъскваме във времето 
през годините. 

Факт е, защото в училищата за глухи вече не се набляга 
на логопедия и на обучение за изказ. Вие го знаете много 
добре. А това ще става все по-сериозен и по- тежък проблем. 
Особено за хората, които не искат да приемат факта, че за 
образованието на глухите деца в София, и в другите учили-
ща, въобще не се тренира говорът. Въобще не се тренира 
артикулацията. Значи – не можем вече да сравняваме 20-го-
дишните  с 50-годишните. В никакъв случай не можем да ги 
сравняваме. Времената и годините са много различни. Но 
лошото е, колеги, че проблемът не е тук сред нас, в нашата 
комуникация и разговори. Проблемът е, че това е тенденци-
ята. Тези деца които идват от училищата за глухи сега, тези 
деца така израстват. И това е факт. Този проблем е много 
силно чувствителен основно в София, Пловдив и Търговище. 
Където се вижда, че младите хора съвсем са забравили ар-
тикулацията. Факт е. Ние ще се сблъскваме с много сериоз-
ни предизвикателства в бъдещето. Това не е тема, по която 
да разискваме тук, да вземем някакво решение и да спорим 
помежду си кой какъв е индивидуално. Просто ние имаме 
предизвикателство. Много сериозно. Което предизвикател-
ство, за съжаление ще е в ръцете на младите жестови пре-
водачи. Това, което ги чака младите жестови преводачи, ще 
става от тежко, още по-тежко. Защото съвсем ще се променя 
настройката и психолагията на един жестов преводач спря-
мо глухите хора. Жестовите преводачи вече ще са повече 
тълковници, които да умеят да разбират жестовия език. 

Аз мисля, че глухите хора са достатъчно способни да 
разбират жестовия език на различни нива. Аз ги познавам и 
виждам, че те са способни да разбират както на ниво жестов 
превод с артикулация, последвана от граматика, така също 
и на ниво на жестов език без да се използва артикулация. 
Тези представители са способни на това. Те затова са нау-
чени. Защото се сблъскват с такива млади хора постоянно. 
Аз също се сблъсквам с такива млади хора. На мен ми се 
налага да си пренастройвам главата в зависимост от връз-
ката с човека, който е срещу мене.  Това и с всички вас се 
случва. Променяте си жестовете, променяте си нивото на 
общуване. Значи – жестовите преводачи трябва да са мул-
тифункционални. Задачата става от тежка, по-тежка. Това е 
факт. И затова трябва да се уважава личността, да се уважава 
мнението на самия глух човек. Значи тук – вярно е, изглежда 
като дискриминация спрямо чуващи, които владеят жестов 
език, когато един глух не иска да използва артикулация. Но 
когато един глух не умее да използва артикулацията и да го 
принуждаваме – няма да стане. Това не зависи от нас тук. 
Това е изпуснато още от малките години на децата. 

Много е трудно да се балансира. Много е трудно. Просто 
трябва да сме внимателни и уважителни към личността и да 
полагаме усилия да се разбираме. 

Сега – има ли нещо, което координаторите не успяват да 
разбират? 

Искам да кажа, че тези теми, които ще разработваме за 
националното изследване на жестовете и тяхното стандар-
тизиране, са свързани с речника, който имаме досега. Тези 
теми сме ги взели от речника – но ние ги продължаваме, ще 
работим да ги развиваме и надграждаме – на съвсем друго 
ниво и със съвсем други изисквания. Които не са от нас – ей 
така просто измислени. Ние надграждаме и градим изцяло 
по изискванията на НАПОО. 

Защо казвам това? Защото, факт е – Съюзът на глухите 
в България положи много от силите си преди години за на-
правата на речници на българския жестомимичен език. Тези 
речници винаги ще останат в историята и винаги ще останат 

в музея на Съюза на глухите в България. Няма как нещо да го 
заличиш от историята, освен ако целенасочено не се напра-
ви някакво жестоко разграничаване и изтриване на паметта 
на всички хора. Но работата не е само в това – професията 
жестов преводач от и на български жестов език ще се про-
мени сега – с новата наредба, която е свързана със Закона за 
българския жестов език. И нещо много, много важно, в сми-
съл такъв – тази нова професия на преводач от и на българ-
ски жестов език, ще замени старата професия – преводач 
на жестомимичен език. Това е също  едно развитие, една 
тенденция, която следваме спрямо наложените изследва-
ния, проучвания и разисквания в Министерство на образо-
ванието, за утвърждаване на стандарти и така нататък. 

Това не е измислено от глухите тук. Това не е направено 
от глухите, които сме тук. Тук глухите, които сме участвали, 
сме една малка частица от целия процес на много спорове, 
години наред. Спорове между различни организации, спо-
рове между различни хора, А знаете – различни хора, раз-
лични мнения, различно виждане. И накрая – каквото е сът-
ворено, това остава. Разбира се това не означава че ще ос-
тане винаги за цял живот, винаги ще има някаква промяна. 

 Но искам да ви кажа кое е важното. Важното е, че в 
екипа коментирахме, че имаме теми, свързани с нашия реч-
ник. Коментирахме го това. Всъщност екипът е от 4 глухи от 
София и 4 глухи от Пловдив, които са избрани на конкурсен 
принцип. Те работят и ще развиват българския жестов език 
в новата технологична съвременна ера – в 21 век! В смисъл 
такъв, че разработваме и ще правим платформа, в която на 
живо да се виждат жестовете.  Жестовете ще са тези, които 
глухото общество наложи. Тези жестове ще са най-използ-
ваните. И платформата ще дава възможност в бъдеще да се 
допълват жестове, да се променят жестове в зависимост от 
променянето на света и в България. Защото днес сме напра-
вили това – след 30 години може би ще е остаряло. И ще има 
друга промяна на българския жестов език. 

 Разберете, тук не говорим за изхвърляне, за отри-
чане. Тук говорим за развитие. За развитието на българския 
жестов език. Както българският език има развитие с нови 
думи, които не сме познавали преди. Например,  появи се 
една простичка дума – интернет. Тази дума интернет, преди 
30 години имаше ли я? Нямаше я. Появи се тези дума в го-
ворния език, появи се в писмения език. В движение се при-
нудихме да приемем факта, че трябва да създаваме жестови 
знаци за нашия български жестов език, който използваме. И 
отделно имаме необходимост от развитие и на професията 
преводач от и на български жестов език. 

 Защо имаме нужда да обновим тази професия? 
Защото вие знаете, че в този момент имахме за обучение  
единствено и само 150 часа. Тези 150 часа, които са за обу-
чение по държавно-образователните изисквания, не озна-
чават автоматично, че си станал жестов преводач. В смисъл 
– аз, ако мина едно обучение по жестов език за 150 часа не 
съм станал, не получавам професията преводач от и на бъл-
гарски жестов език. Не. Получавам единствено и само част 
от професията. А професията има изисквания за 960 часа.  
Професия не може да се придобие със 100 часа, с 200 часа, с 
300 часа, с 500 и 600 часа. Професията се придобива съглас-
но държавно-образователните изисквания. Има си стандар-
ти, на които трябва да се отговаря. И ние, ако искаме да сме 
Съюз на глухите в България, ако искаме да сме организация 
на национално ниво, организацията, за която да се знае, че 
работи и развива българския жестов език, трябва да сме ние 
- Съюз на глухите в България трябва да е това. Трябва да се 
чува името на нашата организация. 

За тази професия трябва да полагаме много усилия, мно-
го работа, а повярвайте ми – аз съм жив свидетел как глухите 
работят. Колко много усилия полагат за разписване на теми, 
за подготовка за записване на жестовия език, за събиране 
на комисии и състави, които да разглеждат жестовете, да 

виждат дали са практични, дали има пропуски на жестове, 
дали трябва да се допълват още и още жестове. 

Трябва да се прави  национално изследване  и да се раз-
пространява в цяла България. Разберете – това не го правим 
за пари. Никой не получава пари от целия екип. Никой не 
получава пари. 

Значи – преди години с пари направиха обучение за 150 
часа. Направиха речниците, направиха това, това, това. Ува-
жавам. Но сега  трябва да направим програма за 960 часа. 
960 часа е нещо страшно, адски много трудно.  Това е две 
години измъчване. Две години. А ние още сме на старта. И 
не върви тук – за хората, които работят от сърце,  дават сър-
це да го работят това нещо. Доброволно е, без заплащане. 
Няма хонорари, няма пари. Няма такова нещо. Казвам това 
– защото улових някакъв момент. Няма – нито Силвана,  коя-
то се занимава с това и няма общо със системата, нито Краси 
Альов, нито Теменужка от Пловдив, нито Кристина – никой 
не е  получавал заплащане. Получават единствено възмож-
ност. Възможност и мотивация. В смисъл такъв – те са хора-
та, които ние в Съюза на глухите в България, мотивирани да 
работят, да са активни, за да могат да са първите глухи пре-
водачи. Защото по новата наредба даже ще имаме и глухи 
преводачи. Това не сме го измислили ние, а е имало коми-
сия, която е работила по тези въпроси, която го е предло-
жила, после Министерството на образованието го е приело, 
НАПОО го е приело, и в бъдеще ще има глухи преводачи. И 
ако искаме Съюзът на глухите в България да е напред, а не 
да се оглеждаме отстрани с други организации, да не конку-
рират, трябва да работим и то много усилено. 

 Това е много работа. Изключително много работа е. Това 
са 960 часа. Това са теми, обучения, записи, жестове, под-
порни технологии – много неща. Просто аз дори не мога да 
го обхвана.

Има един куп изисквания от НАПОО. Аз не мога ей-та-
ка да дам професията преводач. Не мога. За съжаление без 
държавни изисквания никой, ама никой от нас не е служе-
бен преводач. Никой от нас няма професията жестов прево-
дач. По новите изисквания на НАПОО - Националната аген-
ция по професионално образование  и обучение,  за  прево-
дачи от и на  българския жестов език трябва задължително 
да имат този курс. Със 150 часа не ни признават за жестови 
преводачи. 

Въпреки всичко имаме живата практика, имаме удос-
товеренията на Съюза на глухите в България, до 26 януари  
ще се признават тези удостоверения на СГБ.

А от следващата година, от 27 януари, няма да се  при-
знават тези удостоверения. И се минава на удостоверения 
за част от професията  преводач от и на български жестов 
език.

Но тук е момента да ви информирам и да ви кажа, че 
ще бъде необходимо всеки един от вас, който прецени, че 
има необходимост, че има желание, ще трябва да се яви на 
валидиране за част от професията преводач от и на българ-
ски жестов език. Трябва да се валидирате съгласно Закона 
за българския жестов език. И да ви кажа – валидиране на 
старите удостоверения означава да се осъвременят, съ-
гласно новите изисквания за българския жестов език.

Колеги, чака ни много по-тежка работа от това, което 
виждам от този дебат, който се разви. От тази тежка ситуа-
ция, в която сме изпаднали. Много по-тежка работа ни чака.”

Уважаеми читатели, и още, и още теми бяха разисквани 
на семинара на председателите и координаторите на ра-
йонните организации на Съюза на глухите в България. В този 
брой подбрахме само някои, които се явиха най-актуални. 
В следващи броеве ще можем да покажем и другите, които 
ще са важни за работата ни през следващите години.

Йорданка Димитрова

НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА СЪЮЗА  НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
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Чудесна екскурзия, от която научихме много

Група от 25 членове на бургаската районна орга-
низация на глухите осъществи еднодневнаекскур-
зия за отбелязване празника на СГБ до гр. Малко 
Търново и местностите „Мишкова нива”, „Петрова 
нива” и връх „Градище”. 

Разходките ни из историческите местности в 
околностите на Малко Търново, където имаше 
много археологически находки от времето на тра-
ките, ни накараха да си направим много снимки за 
спомен. Научихме, че на „Мишкова нива” същест-
вува селище от дълбока древност. Много интерес-
на беше историята за гробницата на Бастет, а също 
и за тази в „Мишкова нива”. А  на връх „Градище”, 
който е най-високият връх в българската част на 
Странджа, има  тракийска крепост с кръгла цитаде-
ла и крепостна стена. Върхът е стръмен и горист, но 
изкачването си струваше, защото гледката от него 
беше направо изумително красива. 

Посетихме и историческата местност „Петрова 
нива”, която е свързана с Илинденско-Преображен-
ското въстание. Останахме с незабравими спомени 
от видяното и преживяното на тази екскурзия.

Текст и снимки Мина Карагьозова

ТО - Доспат и РО - Бургас

Октомврийска разходка до 
Кърджали и околностите

В началото на октомври малка гру-
па членове от териториалната органи-
зация на глухите в Доспат се разходи-
хме до град Кърджали и околностите 
му. Видяното и преживяното силно ни 
впечатлиха, от екскурзията се върнах-
ме преизпълнени със спомени.  

Целият район е красив и интере-
сен, заслужава си да се видят „Камен-
ната сватба” и „Скалните гъби”, свети-
лището на Орфей, Перперикон, пеще-
рата „Утробата”, а също и крепостите 
край Моняк и Вишеград... В най-ста-
рото светилище на Орфей при с. Татул, 
което има вид на изсечена в скалата 
пресечена пирамида, научихме, че 
при разкопките са намерени два сар-
кофага, триметров кладенец, а около 
главния олтар, в кръг, са извършвали 
жертвоприношения. А по една дърве-
на стълба успяхме да се изкатерим до 
входа на пещерата „Утробата”, която 
представлява малка пещера, наподо-
бяваща женска утроба. Смята се, че по 
някакъв начин е използвана от древ-
ните траки в техните обреди, израз на 
култа им към Богинята-майка.

Разбира се, не пропуснахме и да се 
снимаме за спомен пред паметника на 
Левски... 

Похапнахме доволно в едно от прочутите заведения в града, преди да поемем обратно. Там 
разбрахме, че са им гостували и група глухи членове на бургаската районна организация на глу-
хите, които също са били на екскурзия из тези места.

Текст и снимки от фейсбук профилите на Захаринка Ашикова и Мина Карагьозова

РО - Пловдив

Риболовно състезание с родолюбива цел

На 22 септември т. г. на язовир 
„Скалар”, до с. Войсил, се проведе 
вътрешно състезание на риболовен 
клуб „Златен шаран” от Пловдив, кое-
то беше посветено на деня на незави-
симостта на България, Международ-
ната седмица на глухите хора и Меж-
дународния ден на жестовите езици.

Участваха 14 състезатели в два 
тура - на плувка и  на дъно.

На плувка медалисти станаха: Иво 
Лозанов - златен медал; Георги Рангелов - сребърен медал и Никола 
Зяпков - бронзов медал.

На дъно Александър Александров получи златен медал, Михаил 
Михайлов - сребърен медал и Йовчо Делчевски- бронзов медал.

Специалната награда - спортна купа „За най-голяма риба” полу-
чи Иво Лозанов за шаран с тегло 2,225 кг.

При класирането по точки на първо място по улов на риба беше 
отличен Георги Рангелов - 7 н. т.,  с награда калъф за въдици; на вто-
ро място - Иво Лозанов - 8 н. т., с награда макара и на трето място 
-Александър Александров - 14 н. т. с награда пръчка.

Честито на победителите!!!
РО - Пловдив

РО-Хасково              

Първи октомври – ден на възрастните хора

На 1 октомври т. г. изненадващо в клуба на районната 
организация на глухите в гр. Хасково дойдоха ръководите-
ли от община Хасково -  заместник кметът  г-н Тенев и г-жа 
Караджова, директор на дирекция „Здравеопазване и социални дейности” в общината. 

Те дойдоха с голям букет и желание да поднесат почитта си  към  възрастните глухи членове 
на организацията по случай Международния ден на възрастните хора. 

Поздравителен адрес беше поднесен от името на кмета на общината г-н Дечев. Имаше и 
вкусна питка и безалкохолно за всички.

БЛАГОДАРИМ от сърце за милия жест, отправен към хората с увреден слух от третата възраст!
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Честит юбилей!

Нашата Христина Гъркова отбелязва своя 
80-годишен юбилей!

Тя е добре по-
зната в Пловдив 
като първия жес-
тов преводач, неу-
морима и инициа-
тивна; допринесла 
много за издигане 
престижа на пло-
вдивската район-
на организация на 
глухите.

Скъпа Хрис-
тина, сърдечно те 
поздравяваме за 
твоя 80-годишен юбилей! Думите не биха могли да засвидетелстват нашия огромен респект към 
дългогодишния ти неуморен и изцяло отдаден труд към глухите хора. Години наред като служител 
на администрацията на „Тих Труд” си била винаги неотлъчно с нас и в хубави и в тежки моменти. Ти 
си емблематична личност, на която се опираха всички със своите проблеми и радости, и никой ни-
кога не беше подминат или оставен без внимание. Личност, която ще остане в историята на нашата 
организация със своята неповторима усмивка, професионализъм, сърдечност и съпричастност.

Скъпа Христина,от името на районната организация на глухите в Пловдив ти пожелаваме 
много здраве, многобройни прекрасни моменти с твоето семейство, както и още много споделе-
ни мигове с нашата организация!

Честит рожден ден, Христина! Ти си истински пример за нас, обичаме те!
РО на глухите-Пловдив
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В мрачния и дъждовен следобед на 8 
октомври в столичната  зала на национал-
ната програма „Изграждане на училищна 
среда”, петото републиканско  първен-
ство по шахмат за глухи беше открито от 
председателя на Съюза на глухите в Бъл-
гария Николай Нинов, в присъствието на  
председателя на Спортната федерация на 
глухите в България Николай Бозев.

Г-н Нинов приветства участниците и им 
пожела успех и късмет. След което разяс-
ни регламента и правилата за игрите по 
шахмат: толерансът за правото на закъс-
нение на партията е 10 минути, след тях 
се губи служебно партията. За два грешни 
хода по правилник се загубва партията. 
Играе се в седем кръга до излъчване на 
победител. 

А след това г-н Николай Бозев също по-
жела успех на всички глухи участници. 

 Петото републиканско първенство по 
шахмат за глухи се проведе в условията на 
пандемия. Но по всички правила и изиск-
вания, наложени от мерките в наредбата 
на Министерството на здравеопазване-
то – за носене на маски, за спазване на 
дистанция, за осигуряване на коридори 
за влизане и излизане, за измерване на 
температурата на участниците след всеки 
кръг, както и за периодична дезинфекция 
на залата. 

На първенството през цялото време 
присъстваше и лекар, който да следи за 
това. Преди началото на състезанието 
всички състезатели преминаха през бърз 
РСR тест за К-19.

 В съботния ден играха глухите  младе-
жи от училището в София. Трите дни бяха 
успешни и състезанията се проведоха в се-
дем  кръга. Е, накрая не стигнаха с малко 
точките на Пламен Петков. Но шампионът 
си е шампион в цялата игра. Удоволствие 
беше за всички да поздравят най-страхот-
ния ни шахматист Димитър Серафимов и 
да усетят радостта!

Последва най-дългоочакваният мо-
мент - награждаването на победителите.

Но преди да ви ги съобщим, нека да 
ви кажем още нещо, с което можем да се 
гордеем.

Купите, които получиха победителите 
– и при жените, и при мъжете, са израбо-
тени със съдействието на Съюза на глухи-
те в България. И в същото време всички 
получаваха допълнителна награда – яке, 
пуловер, или риза. Тези дрехи бяха изра-
ботени в наше предприятие  „Тих Труд” . 
И още една награда получиха за спомен 
спечелили призовите места  при мъжете 
при жените и при младежите – прекрасна-
та книга „85 години Съюз на глухите в Бъл-
гария”. Книга, която дава красота и сила 
не само като спомен. Тя остава завинаги.

 Медалите и грамотите за победители-
те бяха предоставени с естетическото уме-
ние и хармония от СФГБ.

Ето как обяви победителите главният 
съдия г-жа Боряна Строкова: 

При младежите:
Класиране при момичета:
На трето място се класира - 
Ивана Бориславова. 
На второ място се класира - 
Атанаска Георгиева. 
На първо място се класира - 
Ивелина Иванова. 
Класиране при момчета: 
На трето място се класира - 
Божидар Татянов. 
На второ място се класира - 
Велизар Яков. 
На първо място се класира - 
Георги Асенов. 

Продължава на стр. 7

Пето републиканско първенство по 
шахмат за глухи – 2021 г.
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При жените: 
На трето място се класира - 
Юлияна Митева от РО-Ямбол.
На второ място се класира - 
Марийка Кирова от РО-Варна.
На първо място - шампионка на пър-

венството по шахмат за 2021 година 
стана Мина Карагьозова от РО-Бургас.

Класиране при мъжете:
На трето място се класира - 
Светослав Иванов от РО-София.
На второ място се класира - 
Пламен Петков от РО-Горна Оряховица.
На първо място - шампион на пър-

венството по шахмат стана Димитър 
Серафимов от РО-Горна Оряховица.

 Наградите на победителите връчиха 
Николай Бозев, председател на Спорт-
ната федерация на глухите в България и
Николай Нинов, председател на Съюза на 
глухите в България.

А думите им при закриването на пър-
венството прозвучаха наистина обнадеж-
даващо и ведро: „Победителите получиха 
заслужените си награди. Нека да са им 
честити! И да не забравяме да има повече 
участници от младежите!”

Някои любопитни 
факти за шахмата 

1. Първото състезание: първото 
мащабно шахматно състезание се про-
вежда в Лондон през 1927 година. То-
гава турнирът бил наречен „Турнир на 
нациите”. Малко по-късно състезанието 
било признато за официално световно 
първенство или шахматна олимпиада.

2. Шахматните часовници: шахмат-
ните часовници били въведени през 
втората половина на XIX век, за да 
могат играчите да следят времето си. 
Преди това шахматистите можели да 
играят денонощно. През 1851 година 
шахматен съдия трябвало да прекъсне 
партията, тъй като играчите заспали на 
дъските.

3. Правилата се менят. Макар и не-
значително, правилата на шахмата се 
променят почти всяка година. Послед-
ният път, когато Международната шах-
матна организация въведе ново прави-
ло, то гласеше, че максималният брой 
ходове от страна на играчите не трябва 
да надвишава сто. Ако дотогава не е 
обявен шах и мат, съдията има право да 
обяви равенство.

Росица Караджова
Снимки: Василен Грозев
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Един съвместен проект на Те-
атър „Цвете” в партньорство 
със Съюз на глухите в България. 
Реализира се с финансовата под-
крепа на Столична община по 
програма „Култура“. Проектът 
е иновативен в стремежа си за 
първи път в световен мащаб да 
създаде форум театрално пред-
ставление, насочено едновре-
менно към публики със увреден 
слух и чуващи.

Проектът предвижда дигита-
лизиране на две представления, 
осигуряващо съвместен достъп 
до сценични изкуства, събития на 
хора с и без увреден слух  – форум 
театрално  и куклено.

Представлението „Повече 
няма да ме чуеш!” се играе от глу-
ха и чуваща актриса, като и двете 
използват жестов език и говорим 
български език. Глухи и чуващи 
зрители на различна възраст, от 
тийнейджъри до възрастни,  мо-
гат да гледат чрез директен стрий-
минг през социална мрежа форум 
театралното представление. Дис-
кусията се води от жестов прево-

дач/медиатор от студиото, в кое-
то актрисите на живо преиграват 
интервенциите, които публиката 
предлага. Публиката няма да е 
просто наблюдател, а мислещ и 
изразяващ своето мнение зрител 

относно казусите, които се засягат 
в спектаклите.

Точно на 23 септември, в сре-
дата на Международната  сед-
мица на глухите, форум театъ-
рът бе представен пред глуха и 
чуваща публика в културното 
пространство на втория етаж 
в сградата на Съюза на глухите 
в България. След като изгледаха 
заснетия сюжет и се запознаха с 
характерите на героите и фабула-
та, трима от зрителите участваха 
в интермедията, замествайки ге-
роите, с цел да се излезе от казуса 

по-най добрия начин. Няма 
да разказваме подробно, за 
да ви е интересно при след-
ващите представления, само 
ще добавим, че казусът е 
между чуваща самотна май-
ка и нейната глуха дъщеря.

 За нови представления 
очаквайте съобщения на 
фейсбук страницата на СГБ и 
 МОСГБ. 

Ще ви очакваме в публи-
ката!

Силвана Павлова

 На 30 септември в ОКИ „Дом 
на културата Красно село” в София 
се състоя премиерата на „Отвъд 
стената” – спектакъл, обединяващ 
изразните средства на кукления те-
атър с жестовия език. Главната цел 
на проекта е театралното приклю-
чение да бъде еднакво вълнуващо и 
разбираемо както за чуващите, така 
и за глухите деца. Преживявайки го 
заедно, малките зрители могат да 
съборят смело „стените” помежду си 
и да опитат да общуват свободно и 
без страх едни с други. За да ги уле-
сни, представлението представя със 
средствата на изкуството някои от 
основните жестове, които чуващите 
деца могат да научат и впоследствие 
да използват при комуникацията със 
своите глухи връстници или помеж-
ду си.

Концепцията на режисьора Мила 
Коларова извежда на преден план 
наболелия социален проблем, кой-
то настоящата пандемия осветли, а 
именно силно лимитираната среда, 
в която живеят хората с различна сте-
пен на слухови увреждания, достъпа 
им до важна информация и липсва-
щите условия за пълноценното им 
участие в културния живот.

 „В представлението „стената” е 
метафора за всичко онова, което ни 
разделя и пречи на искреното общу-
ване помежду ни. Тя е онази неви-
дима и често несъзнавана бариера 
между мен и различния от мен”, спо-
деля режисьорът.

 Чуващата актриса Юлия Кола-
рова и глухата актриса Росица Кара-
джова си служат с изразните сред-
ства на жестовия, говоримия и ви-
зуалния език на кукления театър, за 
да пресъздадат моменти от живота 
на две различни едно от друго съще-
ства, всяко потънало в своя изолиран 
малък свят, които прерастват в серия 
забавни епизоди в анимационен 
стил. „Това представление е едно 

щуро, смешно-тъжно пътешествие, 
което отвежда до истината, че „сте-
ната” е просто илюзия, наш личен 
градеж от страхове, който би могъл 
да бъде срутен единствено, ако се 
осмелим да бъдем заедно”, допълва 
Мила Коларова.

Проектът е продуциран от Фон-
дация „Арт Бюро” в партньорство 
със Съюза на глухите в България и 
ОКИ „Дом на културата Красно село”. 
Реализира се с подкрепата на сто-
лична програма „Култура”-2021 и 
Министерство на културата. Сцено-
графията е дело на Станислава Кръс-
тева, музиката е на Надежда Митева, 
а специални консултанти по жестов 
език са Силвана Павлова и актрисата 
Росица Караджова. 

Очакваме да бъде финансиран 
последващ проект, с който предста-
влението да посети няколко от голе-
мите градове в страната с най-много 
слухово увредени жители, както и 
трите специални училища. По стара 
традиция след всяко изпълнение ще 
има дискусия, за която ще помогне 
Силвана Павлова като преводач и 
медиатор.

 Постановката е подходяща за 
деца от 6 до 106 години, така че сле-
дете за нови дати в социалните мре-
жи.

Силвана Павлова

Интерактивната изложба „Ви-
зьор” представя 35 снимки, направе-
ни от младежи с частично или напъл-
но уреден слух.

Над 30 деца и младежи на въз-
раст между 7 и 19 години активно се 
включиха във фотографски класове 
и практики, като в рамките на курса 
младежите научаваха какви са раз-
личните стилове във фотографията, 
как да направят снимка с добра ком-
позиция, от какво значение е свет-
лината, как да направят кадри с раз-
лична перспектива и как да предадат 
изпращане чрез фотография.

Изложбата „Визьор”, осъществе-
на със съдействието на СУУУС „Проф. 
д-р Дечо Денев”, е инициатива на 
фондация „Мотиф”, цели да предаде 
визуални знания и умения на младе-
жи с уреден слух така, че те да могат 
успешно да използват снимките като 
изразно средство за комуникация. 
Снимките са инструмент за разра-
ботване на творчески и артистични 
умения, нов начин за разказване на 
истории и себеизразаване. 

Проектът „Визьор: Фотографски 
класове за преподаване на визуални 
умения на младежи с частично или 
напълно уреден слух” се реализира 
с финансови средства по програма 
„Социално ангажирани изкуства на 
национален фонд „Култура”. 

Обучители бяха Добрин Минков 
- пейзажен фотограф, Николай Стой-
ков - документален фотограф и Фани 
Бъчварова – оператор, документален 
журналист и куратор. Изказваме спе-
циални благодарности за превод и ця-
лостен принос на Силвия Маринова.

Фани Бъчварова

На 7 октомври т. г. беше официално открит  първият 
по рода си кариерен център за хора с различни възмож-
ности „JAMBA – Хъб на възможностите” в град София.

В специално адаптираното пространство за обу-
чение, достъпно за хора с функционални различия, фо-
кус ще бъде обучението на младежи. 

Освен основната обучителна дейност, в хъба се пред-
вижда да се организират социални и творчески събития, 
като мотивационни лекции, изложби на творци, кул-
турни мероприятия, прожекции на адаптирани филми, 
творчески работилници и др.

Създаването на хъба затваря кръга от услуги, необхо-
дими за реализиране на дейности по обучение, вдъхно-
вяване, овластяване, последваща кариерна реализация 
и активно включване в социалния и икономически живот 
в България. 

Пространството разполага с обучителна зала, зала за 
социални събития – изложби, културни събития, филмо-
ви прожекции и др., социално кафене. Капацитетът на 
центъра позволява обучението на над 350 човека месеч-
но, а основателите очакват над 5000 гости да посещават 
социалното кафене и събитията на месец. 

„JAMBA – Хъб на възможностите” се помещава на 
224 кв. м. в общински имот, безвъзмездно предоставен 
от община „Лозенец”. Зад реализацията на проекта стои 
фондация „Сошъл Фючър”, чиято основна мисия е да 
подкрепя хората с различни възможности в България да 
добият професионални умения и компетенции.

 Представители на Съюза на глухите в България пода-
риха книгата-история, посветена на 80-годишнината на 

организацията с пожеланието за поне още толкова годи-
ни съвместна дейност, както и до сега. 

Нека пожелаем успех на младите и амбициозни хора 
в България!

Силвана Павлова

„Повече няма да ме чуеш!” - или как да не бъдем изгубени в превода

„Отвъд стената” - театрално 
приключение за глухи и чуващи деца

Представлението обединява изразните 
средства на кукления театър, говоримия и 

жестовия език

Изложба „Визьор” в софийското училище за глухи деца

„JAMBA – ХЪБ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ”
Първи кариерен център за хора с различни възможности


