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В отговор на запитване от името на 
СГБ за явяването на преглед в ТОЛЕК

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ

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 последния семинар с 
председателите и координато-
рите на районните организации, 
проведен в СЗМБ, председателят 
на СГБ съобщи, че след пореди-
ца от лични разговори и размяна 
на писма, КАТ вече няма да искат 
от глухите водачи на МПС доку-
мент от ТОЛЕК. Такъв документ 
ще изискват само за тези, които 
са посочени в системата им, че 
имат документ от ТОЛЕК за пре-
дишни преосвидетелствания за 
шофьорски книжки. Тези, които 
имат такъв ТОЛЕК документ в 
системата им, може да отпаднат 
за в бъдеще да им се иска от-
ново, ако при посещението на 
лицето от ТОЛЕК изрично посо-
чат, че този човек повече няма 
нужда да се явява при тях. Вед-
нъж ТОЛЕК, ако решат да те от-
метнат от списъка им, това след 
това официално присъствено 
се потвърждава и в КАТ и при 
следващо преосвидетелстване 
от КАТ повече няма да искат от 
глухите документ от ТОЛЕК.

В тази връзка – в централното 
управление на СГБ беше получен 
и писмен отговор от директора 
на главна дирекция „Национал-
на полиция” Станимир Станев, 
в което се потвърждава, че ако 
лицето представи официален 
документ от ТОЛЕК (или ТЦЛЕК), 
удостоверяващ, че същият не 
подлежи на последваща оценка 
при тях, то не следва да се изис-
ква явяването му и от КАТ.

С така получения отговор 
от г-н Станев вече имаме мно-
го сериозен напредък и успех в 
борбата за преодоляването на 
този проблем. Разбира се, ще 
са необходими няколко години, 
за да се изчисти до доста висо-
ка степен този проблем. 

В писмото, изпратено от ди-
ректор Станев от ГДНП, дословно 
се казва следното: „...регламен-
тиращият текст на чл. 13, ал. 2 от 
Наредба № I-157/01.10.2002 г. 
за условията и реда за издаване 
на свидетелство за управление 
на моторни превозни средства, 
отчета на водачите и тяхната 
дисциплина, е в съответствие с 
чл. 10, ал.2 от Наредба № 3 от 
11.05.2011 г., издадена от ми-
нистъра на здравеопазването, 

в който е регламентирано, че 
лице, получило заключение за 
физическата си годност за при-
добиване на правоспособност 
за управление на MПC от ТОЛЕК 
или Транспортната централна 
лекарска експертна комисия 
(ТЦЛЕК), при необходимост от 
последваща оценка на физиче-
ската годност се преосвидетел-
ства отпово от ТОЛЕК, съответно 
ТЦЛЕК.

В случай, че лицето предос-
тави официален документ, из-
даден от ТОЛЕК, съответно ТЦ-
ЛЕК, удостоверяващ, че същи-
ят не подлежи на последваща 
оценка от тях, то не следва към 
даденото лице да се прилагат 
разпоредбите чл. 10, ал.2 от На-
редба № 3 от 11.05.2011 г.”

Станимир Станев

Дни след провеждането на 
националния семинар на пред-
седателите и координаторите на 
районните организации на СГБ  
в хотел „Тишина” в Старозагор-
ските минерални бани, се състоя 
и съвещание на ръководство-
то на младежката организация 
към СГБ.

От 15 до 17 октомври  мла-
дите хора обсъждаха дейността 
си, която е и ще бъде обвърза-
на с новите насоки за работа на 
Съюза на глухите в България,  
определени на националния се-
минар.

 Преди всичко бяха коменти-
рони теми, свързани с проекта 
на наредбата  за придобиване 

на квалификация по професия-
та „Преводач от и на български 
жестов език”. Ръководството на 
МОСГБ , обяви, че подкрепя до-
сегашния проект и ако се наложи 
ще изпрати  ново подкрепящо 
писмо до НАПОО.

Във връзка с дейността, коя-
то предстои през близките ме-
сеци, участниците се обединиха 
около организирането на разяс-
нителна кампания за младите 
членове на СГБ по места,  където 
„на живо”  да се обсъждат мест-
ните проблеми и казуси и да се 

осъществява разяснителна кам-
пания за проектите на АХУ.

Изключително полезна ини-
циатива предвиждат от МОСГБ 
-  посещение в специалните учи-
лища в страната с презентация 
на дейностите и възможностите, 
които предлага МОСГБ. По време 
на турнето ще бъде представена  
постановката „Повече няма да 
ме чуеш”.

И за още интересни 
инициативи на младите в 

СГБ четете на стр. 4

През септември т. г. Световна-
та федерация на глухите (СФГ) от-
беляза 70-годишния си юбилей. 
СФГ е създадена на 23 септември 
1951 г. в Рим, Италия, като на 
първия й конгрес тогава са при-
съствали делегати от 25 нацио-
нални асоциации на глухите. 

Днес в СФГ членуват пред-
ставители на 125 държави от пет 
континента. Федерацията обеди-
нява над 70 милиона глухи хора 
от цял свят. 

 В своите цели и задачи при 
осъществяването на дейността 
си СФГ  набляга на  подобрява-
не състоянието на националните 
жестови езици; подобряване на 

образованието за глухите хора; 
подобряване на достъпа до ин-
формация и услуги и др.

Четете още интересни 
факти на стр. 7

70 години Световна 
федерация на глухите

Съвещание на ръководството на МОСГБ
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По повод Международния ден на пре-
водача на жестов език,  който от 1991 г. се 
отбелязва на 30 септември по решение 
на съвета на Международната федерация 
на преводачите (ФИТ), Милена Гърко-
ва-Калинова, председател на Асоциаци-
ята на жестовите преводачи в България 
(НАПЖЕБ) в интервю пред Българското 
национално радио (БНР) споделя важни 
моменти от дейността на асоциацията: 
„Езикът е средство за комуникация и ин-
формация и използването му е основно 
човешко право. Значението на жестовия 
език за един глух човек е същото, как-
вото е значението на говоримия език за 
чуващите хора. Ние, жестовите превода-
чи, сме проводници на информацията, 
идваща от звучащия свят, служейки си с 
жестов език (ЖЕ), и сме съмишленици и 
сътрудници на глухите хора в отстояване 
на човешките им права, така че да бъдат 
своевременно и адекватно информира-
ни наравно с всички останали членове на 
обществото. 

Упражняването на професията „Жес-
тов преводач” при досегашните условия 
у нас е нестандартно, защото, от една 
страна, тази професия си съществува; но 
от друга, жестовите преводачи на практи-
ка никога досега не са разчитали на нея, 
за да се издържат финансово, което оз-
начава, че те упражняват друга основна 
професия. Съществена причина за това, 
което се случва досега е липсата на ре-
гламентираност на професията „Жестов 
преводач” и достойното оценяване на 
труда на жестовите преводачи. 

Ние се надявахме, че с приемането на 
закона за българския жестов език  да се 
промени в положителна посока, а с това и 
интересът към тази професия да нарасне, 
защото определено ще има нужда от по-
вече професионално подготвени жестови 
преводачи. Хубавото е, че според послед-
ните наблюдения, има засилен интерес 
към професията, зашото определено ще 
има нужда от подготвени кадри.

Относно осъществяването на съвмест-
ния проект, свързан с безплатни видео 
уроци за децата с увреден слух с жестов 
превод – решихме да го реализираме, 
защото предоставянето на учебен мате-
риал на жестов език е от ключова роля 
за повишаване качеството на образова-
нието, което ще гарантира и по-добро 
качество на техния живот. Въпросът, 
свързан с осигуряването на адекватен и 
своевременен достъп до учебния мате-
риал за децата с увреден слух винаги ни е 
вълнувал, затова решихме да се обърнем 
към издателство „Просвета” с предложе-
ние за включване на жестов превод на 
видео уроците, които те подготвят. Идея-
та ни веднага бе подкрепена и се заехме 
да я реализираме заедно. Изключител-
но сме развълнувани, че за първи път в 
България се осъществяват видео уроци, 
преведени на БЖЕ. С радост ще споделя, 
че съвместната ни дейност с издателство 
„Просвета” получи категоричната под-
крепа от Съюза на глухите в България и 
Асоциацията на родителите на деца с 
увреден слух. Интересът към видео уро-
ците все повече нараства и се радва на 
много позитивни отзиви. На този етап 
видео уроците обхващат учебния мате-
риал по български език в начален курс 
на обучение (от 1 – 4 клас) по програмата 
на общообразователните училища у нас 
и са предназначени за всички ученици, 
които имат потребност от равен достъп 
до учебния материал чрез БЖЕ, неза-
висимо дали те учат в специализирани 
или в масови учебни заведения, тъй като 
учебната програма е една и съща. Те са 
предназначени за глухите ученици и ще 

бъдат част от образователната електрон-
на платформа на издателството в секци-
ята за безплатни образователни мате-
риали и ще могат да се ползват напълно 
свободно.”

 * * * 
 С цитираното в интервюто с Милена 

Гъркова-Калинова искам да обърна вни-
манието на читателите на вестник „Тиши-
на” към наболелия и нетърпящ отлагане 
проблем, свързан със заплащането на 
труда на жестовия преводач. Наскоро в 
онлайн изданието на вестник „Дневник” 
имаше публикация именно по този повод, 
с дата 23 септември т. г. и заглавие „Глуха-
та общност призова за достойно заплаща-
не на преводачите си”. Заглавието, меко 
казано, е некоректно, защото в състава 
на призовалите влизат едва четири ор-
ганизации на глухи хора – „Заслушай се”, 
„Взаимно”, „Глухи без граници” и „МОГА 
- Младежка организация на глухите акти-
висти”, което е крайно недостатъчно, за да 
се използва понятието „глухата общност”.

След като прочетох статията, изпаднах 
в недоумение - нали въпросните пред-
ставители, вкл. и от НАПЖЕБ   активно 
участваха в създаването на Закона за бъл-
гарския жестов език и приемането му?!? 
Именно там, в чл. 25, ал. 2 се казва, че 
„определянето на максималния размер 
на средствата за заплащане на един час 
преводаческа услуга се определя с реше-
ние на Министерския съвет”! Не беше ли 
редно, преди да се пристъпи към гласува-
нето на въпросния закон, да се поиска ста-
новището им какъв да бъде този размер и 
тогава нямаше да се налага те да отправят 
апел за преразглеждането на взетото вече 
решение на МС от 1 септември за 10 лв. на 
час превод на ЖЕ... 

За тези, които не са запознати, нека 
поясня, че още с първия закон за хората 
с увреждания (ЗИХУ) беше приета и одо-
брена наредба, съгласно която на глу-
хи хора се отпускаше помощ за превод 
на жестов език съобразно размера на 
минималната работна заплата за едно-
часов превод, която тогава беше 80 лв., 
после стана 100 лв.  В новия закон пък 
този текст за заплащане на услугата жес-
тов превод отпадна. И с приемането на 
закона за българския жестов език имаше 
очаквания, че тарифата за един час жес-
тов превод съответно ще бъде отново съ-
образена с размера на минималната ра-
ботна заплата, но това не се случи. Преди 
много години с моя колежка, дългогоди-
шен жестов преводач, правихме постъп-
ки в Съюза на преводачите в България за-
плащането на жестовият превод да бъде 
приравнено заедно с останалите прево-
ди на чужд език, за да могат преводачите 
на ЖЕ да имат наистина достойно и адек-

ватно заплащане за труда си. Но липса-
та на статут на жестовия език (като чужд 
такъв) и нерегламентираната им тогава 
професия не позволиха това да се случи. 
Сега, когато българският жестов език има 
такъв статут, не е ли редно преводът на 
този език да се приравни с тарифите за 
превод на чужд език, както е навсякъде 
по света? Не за друго, а защото жестови-
ят език е изключително труден за пре-
веждане, изисква пълна концентрация 
на ума, перфектно владеене на знаците 
и почти светкавични реакции на пре-
водача да успее да адаптира с жестове 
сложни за превод термини, казани при-
мерно на семинари, пресконференции 
или в медиите, при положение, че този 
превод е симултанен, уморителен и 
следва да е по-скъпо платен.

И още нещо. Милена Гъркова-Кали-
нова в интервюто подчертава един мно-
го тревожен факт, за който се споменава 
и в статията в „Дневник”:  „...жестовите 
преводачи на практика никога досега не 
са разчитали на нея, за да се издържат 
финансово, което означава, че те упраж-
няват друга основна професия...”.  „Към 
момента липсват жестови преводачи и 
предстои разкриване на специалността в 
различни университети. Въпросът е кой 
би инвестирал пари, време и усилия, за да 
придобие професия, за която държавата е 
отредила символично заплащане. Малко-
то на брой жестови преводачи ще продъл-
жат да работят в други сфери, които им 
гарантират достойно заплащане. Освен 

това те не могат да отсъстват от работа, за 
да са полезни, когато глухи граждани имат 
нужда от услугите им.”

В тази връзка бих искала да се спра и 
на един друг аспект, свързан с осъщест-
вяването на жестов превод от преводач. 
Не случайно съществува така нареченият 
„Етичен кодекс на жестовия преводач”, в 
който в т. 3. 1. се казва: „Преводачът тряб-
ва да бъде безпристрастен и обективен, 
да не показва своите чувства по време на 
превеждането, да не си позволява лично 
отношение, да не взима никоя страна и 
да не се намесва в ситуациите. Ако не е 
съгласен с някои изказвания, не му е поз-
волено да превежда, както на него му ха-
ресва.” Цитирах дословно текста, защото 
мисията на жестовия преводач е да бъде 
максимално  и правилно разбран при 
осъществяването на жестовия превод 
– това е отговорност и дълг. Недопусти-
мо е той да проявява личен избор как да 
осъществява превода си на жестов език 
пред широка аудитория! Ако всеки пре-
водач почне да се позовава на личния си 
избор при реализирането на превода си в 
медиите и общественото пространство, то 
по-добре да не превежда, защото изобщо 
няма да бъде правилно разбран

Надявам се с тези ми редове да пред-
извикам дискусия по натрупаните и много 
наболели проблеми относно професията 
„жестов преводач”, защото е крайно вре-
ме те да бъдат решени с взаимните уси-
лия и реакции на всички.

Петра Ганчева

Глухите хора трябва да са адекватно 
и своевременно информирани
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ТИЛКА КАЙРЯКОВА 

В българския жестов език, към 
днешна дата, се употребяват две 
дактилни азбуки – едноръчна и 
двуръчна. По възраст двуръчната 
предхожда едноръчната, която в 
по-голямата си част е заимствана 
от руската дактилна азбука. В Ру-
сия и на запад има цял раздел в 
жестовата наука, посветен на на-
чина на разговаряне с различни 
движения на пръстите, наречен 
дактилология. У нас разсъждени-
ята относно дактила и дактили-
рането са на база чуждестранни 
проучвания, наблюдения и из-
води. Задълбочен анализ на със-
тоянието на българската дактил-
на азбука, превеса в употребата 
на едноръчната или двуръчната, 
жестовата им точност и варианти 
не са изследвани. Поне авторка-
та на тези редове не е срещала в 
научните и извън научните среди 
такова проучване.

Дактилните азбуки, като жив 
елемент от жестовия език, също 
имат своето вътрешно разви-
тие, изменение, интензитет на 
приложение. Днес все повече 
се използва едноръчния дактил, 
но употребата на двуръчния не 
е преустановена изцяло. Жес-
товите еквиваленти на буквите 
от азбуката също имат история 
на възникване и обвързване със 
значение на произхода им. При 
двуръчния дактил една част от 
жестовете се основават на семан-
тични асоциации (Б-буза, Ч-чело, 
Д-длан, У-ухо, К-кука и др.), а дру-
га – буквално изписва буквите с 
пръсти (И, Н, П, Т и др.). Устойчи-
востта на жестовете в двуръчния 
дактил е висока, т. е. промяната 
им във времето е незначителна. 
Наблюдават се неточни позиции 
на дланите при изпълнението на 
някои букви или вариантни по-
ложения (напр. буквата Е може 
да се покаже с изпънати кутре, 
безименен и среден пръст, а по-
казалец и палец се свиват или 
изпънати безименен, среден, 
показалец, а се свиват кутре и 
палец). Вариантните положения 
не се приемат за грешки, дока-
то неточните позиции на длани-
те по време на изпълнението се 
отчитат за нарушение. При ед-
норъчния дактил също има бук-
вално изписване на букви ( Б, З, 
Д, М, Л и т.н.). При употребата му 
обаче се наблюдават повече не-
точности, които са породени от 
няколко фактора – придържане 
към визуален образ (снимка) на 
едноръчния дактил, където често 
позицията на ръката е дадена с 
оглед на по-добра видимост на 
разположението на пръстите и 
оттам грешно възприемане на 
изпълнението (това се забелязва 
при изпълнението на В, Х, Д, Ж, 
Ч); липса на визуален видео об-
раз, откъдето да се види изпъл-
нението; липса на целенасочено 
обучение; липса на корекция на 
грешното изпълнение. Прекале-
но голямата бързина на изпълне-
ние на буквените жестове (тен-
денция сред младото поколение) 
още повече обезформя възпро-
изводството. При положение, че 

ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И РАЗВИТИЕ

ЕДНОРЪЧНАТА И ДВУРЪЧНАТА АЗБУКА 
В ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

глухите хора допускат грешки в 
дактилното изписване на думите, 
то остава неясно до каква степен 
се разбира информацията, която 
им е поднесена дактилно. Оста-
вяме настрана дактилирането на 
собствените имена, тъй като те 
са лесни и понятни. Проблем се 
явяват сложните думи и словосъ-
четания, които често са с абстрак-
тен характер. Обикновено такива 
думи и словосъчетания се изжес-
тикулирват с първата буква, като 
по-често се използва двуръчната 
азбука и ясна артикулация.

Наблюдава се и смесване на 
двете азбуки. Донякъде този про-
блем идва от неточно заучаване 
на по-новата едноръчна азбука. 
Друга причина е леснотата на из-
пълнение на определени жесто-
ве от двете азбуки за конкретен 
човек, а оттам и предадени на 
околните, най-често на децата в 
семейството. Като правило двете 
дактилни азбуки не трябва да се 
смесват. Могат да се използват 

Необходимо ли е да се отстра-
ни двуръчният дактил от употре-
ба за сметка на едноръчния? Тук 
мнението ми е, че това не трябва 
да се случва. Защо? Защото рано 
или късно ставните връзки ще ни 
принудят да използваме двуръч-
ния, щем или не щем. В моята 
преподавателска практика съм 
виждала млади хора по на 25-27 
години, които имат проблем с 
движенията на пръстите и да не 
могат да ги свият без механично 
да си помогнат с другата ръка. В 

този случай двуръчният дактил 
е правилното решение, тъй като 
не изисква прекалено голяма 
подвижност на ставните връзки 
на дланта. От друга страна един 
професионален преводач, кой-
то упражнява професията еже-
дневно, ще натрупа умора, ако 
използва постоянно едноръчна 
азбука за дактилиране на слож-
ни думи и понятия. Това, от своя 
страна, ще доведе до претовар-
ване на ставите на дланта, както 
и на мускулите на мишницата и 
предмишницата, и е предпостав-
ка за заболяване на горния край-
ник. При това на единия, обик-
новено десния, тъй като работи 
само той. При двуръчния дактил 

работят и двете ръце и натовар-
ването е по-слабо.

Безспорен е фактът, че спе-
луването на сложните думи и 
изрази е по-бърз и лесен за из-
пълнение с едноръчен дактил. 
Но си остава ос новното правило 
изпълнението да се извършва с 
умерено темпо, за да се проче-
те думата. В противен случай 
сме дактилирали нещо, ама 
какво, не се разбира. Дали ще 
използваме едноръчната или 
двуръчната азбука, важно е съ-
беседникът ни да разбере какво 
му казваме. За останалото вре-
мето ще си каже думата и коя от 
двете азбуки ще се използва в 
бъдеще.

една след друга в две различни 
понятия, но не е желателно да се 
смесват в едно. Също така ауди-
торията предполага и определе-
ното използване на една от двете 
азбуки. Ако хората пред нас са 
млади, то едноръчния дактил е 
за предпочитане и обратното, 
ако публиката е на почтителна 
възраст, то следва да се използва 
двуръчния дактил. Поколението 
на средна възраст добре познава 
и двата дактила и не е проблем 
да се справят.
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На съвещанието присъстваха
Росица Караджова, председател на 
МОСГБ, Теодор Стефанов, замест-
ник председател на МОСГБ, Алекс  
Йорданов, секретар на МОСГБ, Вил-
дана Демерджиева,  отговаряща за 
туризъм и спорт на МОСГБ, Василен 
Грозев, отговарящ за медия и кому-
никации на МОСГБ, както и Силвана 
Павлова, жестов преводач на СГБ.

Росица Караджова откри заседа-
нието с поздрав към участниците  Тя 
предостави на всички брошура със 
закона за българския жестов език на 
МОН и „отвори” дебатите.  

На първо място бяха коментира-
ни заплащането и наемането на пре-
водачи по програмите чрез „Социал-
но подпомагане”. Стана ясно, че все 
още не са готови всички нормативни 
документи и че ще трябва да се изча-
ка с евентуално становище от страна 
на младите глухи хора в България  по 
темата.  Това е свързано неизбежно с 
проекта на наредбата  за придобива-
не на квалификация по професията 
„Преводач от и на български жестов 
език”. Ръководството на МОСГБ, обя-
ви, че подкрепя досегашния проект 
и ако се наложи ще изпрати  ново 
подкрепящо писмо до НАПОО.

Във връзка с дейността, която 
предстои през близките месеци, 
участниците се обединиха около 
организирането на разяснителна 
кампания за младите членове на 
СГБ по места. От една страна цел-
та на кампанията е да предизвика 
активност от страна на членовете, 
като ги информира как да подготвят 
видеа и да споделят информация за 
събитията на МОСГБ по места. От 
друга страна – ще бъдат организи-
рани посещения по места,  където 
„на живо”  да се обсъждат местните 
проблеми и казуси и да се осъщест-
вява разяснителна кампания за про-
ектите на АХУ.

Обсъдена беше и възможността 
да се организира фестивал на ху-
дожествената самодейност на СГБ 
в град Приморско. Най-вероятно е 
това да стане през месец юни дого-
дина. Дотогава младите изпълните-
ли ще имат възможност да се подгот-
вят прецизно за своите изпълнения, 
а ако все още има пандемия, да се 
използва лятната сцена в града.

Коментиран беше и възможният 
вариант - ако туристическия събор 
на СГБ и фестивалът на художестве-
ната самодейност се проведат като 
едно мероприятие – какви ще са  
задачите и задълженията на МОСГБ 
за подготовката, организацията, и 
най-вече за медийното отразяване 
на събитията. Това ще бъде коменти-
рано и на събрание на РМС през ме-
сец декември – от 3 до 5 декември 
2021 г., за обсъждане на проблемите 
и задачите по места, на живо. 

Предвижда се от 26 до 28 ноем-
ври в СЗМБ да се проведе национа-
лен младежки семинар на МОСГБ, 
където ще има представители на 
всички РМС в страната.  Тъкмо там ще 

бъдат взети и окончателните реше-
ния и ще бъдат поставени задачите 
на всички. Ако няма представители 
от всички РМС, ще бъдат назначени 
отговорници, които да се запознаят 
с текущото състояние и да докладват 
пред съвещанието. Младите члено-
ве под 18 годишна възраст ще могат 
да участват в националния младежи 
семинар на МОСГБ, но нямат право 
да гласуват.

Изключително полезна иници-
атива предвиждат от МОСГБ -  по-
сещение в специалните училища в 
страната с презентация на дейност-
ите и възможностите, които пред-
лага МОСГБ. По време на турнето 
ще бъде представена  постановката 
„Повече няма да ме чуеш”.

При тези посещения младите 
хора ще бъдат  мотивирани за учас-
тие в младежки проекти, като „Ера-
зъм+”, чрез грамоти, сертификати 
от събития,  изграждане на портфо-
лио. Това ще бъде и нещо като ак-
ция за привличане и приемане  на 
активни млади хора до 16-годишна 
възраст. 

Обсъдени и приети бяха и про-
екти, в които основен партньор ще 
бъде СГБ. 

В дългосрочен план бяха обсъ-
дени и  важните мероприятия, които  
ще са от значение не само в нацио-
нален, но и в международен мащаб.  

На първо място е провеждането 
през 2022 година на Общото събра-
ние на и генерална асамблея на Ев-
ропейския съюз на глухите младежи, 
което е предвидено и одобрено от 
ЕСГМ да се състои в град Пловдив. 
Ръководството на МОСГБ обсъди 
както проекта, така и програмата за 
това европейско събитие. Важна за-
дача!

През следващата година пред-
стои и отбелязването на 15-годишни-
ната  от създаването на младежката 
организация към СГБ.

Прекрасен юбилей, който заслу-
жава да бъде отбелязан достойно! 
Защото организацията на младите, 
особено пред последните години, се 
разви много и вече СГБ не може без 
нея.

Програмата за честването тепър-

ва ще се уточнява в подробности. 
Важно обаче беше решението за 
изработване на албум „15 години 
МОСГБ”. Подготовката и събирането 
на материали ще започне отсега. За-
щото представянето трябва да забе-
лежително, както е забележително и 
самото събитие.

 И за още едно събитие още 
по-далеч,  обсъждаха от ръковод-
ството на МОСГБ - „TedГлух 2023 г”. 
То ще се проведе в рамките на Меж-
дународната седмица на глухите и 
предвижда организиране на  ЕКС-
ПО - „Произведено от глухи ръце+ 
TedГлух”.

И накрая - утвърдено беше така 
нареченото „Младежко простран-
ство” в СГБ - всеки петък, на втория 
етаж в сградата на ЦУ  в София,  от 
17  до 22 часа. Тук  глухите  младежи 
от цялата страна, а и гости от чужби-
на,  ще могат свободно да общуват, 
да обсъждат проблемите си, а и да 
се забавляват. 

Както само младите могат.
Росица Караджова, 

председател на МОСГБ

МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ

 Съвещание на ръководството на МОСГБ

На 15.10.2021 година, в Центъра за под-
крепа на Асоциацията а родителите на деца 
с увреден слух (АРДУС) в Пловдив  се състоя 
официалното представяне на завършените ви-
део клипове, съдържащи жестове на думи по 
някои основни теми, включени в обучителния 
курс по български жестов език (БЖЕ) за роди-
тели на глухи деца, проведен в рамките на про-
ект „Равни шансове” на АРДУС. 

Лектор на курса бе Милена Гъркова-Ка-
линова. Изпълнението на видео клиповете 
осъществиха глухите майки Жулиета Пейкова, 
Златка Димитрова, Мелиха Скечелиева, Гюл-
фидан Кършева и Пламена Димитрова. 

В работата по създаването на видео клипо-
вете получихме активната подкрепа на Дани 
Бъгова, оператор и Деян Славов, който подгот-
ви субтитрите. Благодарим за безценния при-
нос! Благодарим на всички, които взеха учас-
тие в реализирането на тази видео продукция!

През следващите дни ще ви представим 
поредицата видео клипове с подготвените 
теми на БЖЕ.

Събитието премина много добре, с мно-
го положителни емоции и удовлетворение от 

добре свършената колективна работа. Беше 
удоволствие да се видят радостните лица на 
майките, които участваха в заснемането на 
клиповете. 

Текст и снимки фейсбук
 страницата на АРДУС

Ваня Петкова с ново 
участие в 
традиционна изложба

На 20 октом-
ври от 17.30 часа, в 
Керимовата къща 
в Кърджали беше 
открита тради-
ционната изложба 
на дружеството на 
художниците, пос-
ветена на празни-
ка на града – 21 
октомври. 

Със свои твор-
би участваха и гостуващи художници от Тур-
ция и Англия, а също и млади автори. Сред тях 
беше и талантливата художничка с увреден 
слух Ваня Петкова. „Радваме се да виждаме 
в участвалите в изложбата сериозни творци, 
които гледат наистина професионално на това, 
което правят. Жанровете са възможно най-раз-
нообразни – живопис, графика, пластика. Из-
ложбата не е ограничена тематично за деня 
на нашия град, но във всяка една творба човек 
може да намери някакво послание, което пък 
я прави изключително колоритна”, сподели на 
откриването Пенка Атанасова, уредник в Кери-
мовата къща. 

Важно разяснение 
относно добавката от 
120 лв. към пенсиите

Както се знае, беше обявено, че за послед-
ните три месеца на годината пенсионерите ще 
получат по 120 лв. добавка към пенсиите си. За 
съжаление, хората оповестили „голямата но-
вина“, бяха пропуснали да отбележат, че в тези 
120 лева влизат предишните 50 лв. добавка. И 
в резултат пенсионерите разбраха буквално, 
че вместо 50 лв. добавка ще получат 120 лв.

В редакцията на в. „Тишина” бяха изпрате-
ни много запитвания относно разминаването в 
преведените суми, като хората твърдяха, че са 
получили по 70, а не по 120 лв.

В обяснението, предоставено от Национал-
ния осигурителен институт (НОИ) се пояснява, 
че добавката включва предишните 50 лв. плюс 
още 70 лв. или общо са 120 лв.

С други думи, управляващите погрешно ин-
формираха медиите, а те от своя страна – пен-
сионерите. 

Нека е ясно, че вместо 120 лв. към пенсии-
те ще бъдат добавени именно тези 70 лв., а не 
120 лв., както обявиха преди време.

Актуално

Обсъждат план за 
действие до 2022 г. за 
хората с увреждания

На 27 октомври на редовно заседание в 
Министерския съвет беше обсъдено приема-
нето на план за действие за периода 2021-2022 
г. за изпълнение на Националната стратегия за 
хората с увреждания за 2021-2030 година. 

Целта е да се постигне напредък, като се 
гарантира, че всички хора с увреждания в Ев-
ропа, независимо от техния пол, раса или ет-
нически произход, религия или убеждения, 
възраст или сексуална ориентация: - се ползват 
от своите човешки права; - имат равни възмож-
ности и равен достъп до участие в обществото 
и икономиката; - могат да решават къде, как и 
с кого да живеят; - се движат свободно в ЕС, не-
зависимо от техните нужди от подкрепа и вече 
не са обект на дискриминация.

В новата и подобрена стратегия се отчита 
многообразието на уврежданията, включва-
щи дълготрайни физически, психични, инте-
лектуални или сетивни увреждания (в съот-
ветствие с член 1 от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания), които често 
за незабележими, а също така  включва амби-
циозен набор от действия и водещи инициа-
тиви в различни области, и има редица прио-
ритети, като например: - достъпност: възмож-
ност за свободно движение и пребиваване, 
както и за участие в демократичния процес - 
достойно качество на живот и самостоятелен 
живот, тъй като по-конкретно е съсредоточе-
на върху процеса на деинституционализация, 
социалната закрила и недискриминацията на 
работното място - равно участие, с цел ефек-
тивна защита на хората с увреждания от вся-
каква форма на дискриминация и насилие, 
гарантиране на равни възможности и достъп 
до правосъдие, образование, култура, спорт 
и туризъм, както и равен достъп до всички 
здравни услуги.

Текстовете са подготвени 
от Петра Ганчева

Първите обучителни видео 
клипове вече са факт
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Еленски бръмбари, ярко оц-
ветени птици, силно отровни 
жаби: той ги познава всички. И 
успява да доближи техния на-
чинн на живот и особености до 
зрителите си, винаги с голяма ус-
мивка. Неговите видеа  включват 
и силната емблематичност (изоб-
разително качество) на между-
народните жестове, с които ги 
представя. Когато Мартин Кулда 
говори за интересни животински 
видове във видеоклиповете си, 
любовта му към екзотичните жи-
вотни става ясна за всички глухи 
по света.

 41-годишният Мартин Кул-
да е роден от глухи родители в 
малкото чешко градче Кремсиер. 
Той е израснал там и все още жи-
вее там. Прекарва  обаче голяма 
част от детството си в интернат 
в друг град, прибирайки се през 
почивните дни и по време на 
ваканциите. Докато момчетата 
на същата възраст играят с коли, 
а момичетата с кукли, малкият 
Мартин предпочита да се зани-
мава с изработването на малки 
животински фигури.

  „Тогава в училище трябваше 
да напишем всички имена на жи-
вотни, които знаем в тетрадката” 
- казва той. - „Успях със 140 име-
на, а моите съученици стигнаха 
до 40 имена.  Тъй като от малък 
събирах картички с животни, зна-
ех наизуст всички имена.”

 В тези години той е подкре-
пян от леля си, която работи в 
библиотека. Благодарение на ча-
совете в библиотеката, той има 
достъп до знания за животни от 
цял свят. На малкия Мартин дори 
е било позволено да взема наза-
ем и у дома книги за животни. 

 По-късно глухата му съпруга 
Джулия Кулда Хрох от Германия 
казва: „Мартин все още купува 
и чете книги за животни”. Знани-
ята му за животни са почти без-
крайни. Около 5500 бозайници и 
почти 10 000 влечуги, които сега 
са известни, са изследвани от 

него. Като познанията му включ-
ват безброй земноводни, птици, 
паякообразни, мекотели, насеко-
ми и много други.

 Зоологическите градини и 
зоомагазините са сред любими-
те му места - и до днес. Ръцете 
и носът му бяха „залепени” за 
стъклата като дете, а очите му 
очаровано проследяваха плува-
щите риби. Глухата му майка си 
спомня: „В зоомагазина Мартин 
можеше да стои с часове пред 
аквариума. А тъй като продавач-
ката го познаваше, тя го оставяше 
да остане в зоомагазина, колкото 
поиска. Така, че винаги чаках тър-
пеливо той да свърши. Отново и 
отново.“

Неговият училищен приятел 
със същото име Мартин Хандл 
разказва с жестове: „Когато бя-
хме още деца, той обичаше да 
говори за животни от време на 
време, но не всички се интере-
суваха. Той наистина знае много. 
А да си в зоологическата гради-
на с Мартин винаги е интересно 
изживяване. Като че ли е глух 
водач от зоопарка, той разказва 
всичко на жестов език, наистина 
вълнуващо и интересно.” С на-
предването на възрастта двамата 
Мартиновци играят футбол и хо-
дят заедно на много пътувания. 
За кратко Кулда дори е бил член 
на чешкия национален отбор по 
футбол за глухи.

 След като напуска училище, 
страстта му към животните като 
че ли е позабравена. Учи компю-
търни науки и по-късно придоби-
ва специално образование. Той 
казва: „Едва след много години 
отново започнах да се занима-
вам активно с животни.” Причи-
на за преоткриването на страстта 
му става съпругата му Джулия. 
„Когато бях с Мартин, забелязах, 
че той знае много за животните. 
Предложих му да разпространи 
знанията си в медиите.”

 Кулда започва да прави ви-
деоклипове преди пет години. 

Отначало  само на чешки език 
на жестовете -  на „Markulland”
за животните, на страницата си 
във Фейсбук. Но международ-
ният интерес нараства бързо: 
глухите хора от други евро-
пейски страни са любопитни и 
молят експерта  да преработи 
своите видеоклипове с между-
народни жестове - сред тях е и 
известния глух инфлуенсър Айю 
Джон Вуол от Германия. След 
като мисли известно време, 
Кулда пренасочва собствения 
си канал с международни же-
стове. От октомври 2017 г. в со-
циалните мрежи могат да бъдат 
намерени безброй видеофил-
ми с негови истории за животни 
от цял свят. Днес почти 25 000 
души го следват във Фейсбук и 
Инстаграм.

 Почти по същото време, 
„Markulland”  започва да го из-
лъчва. Кулда трябва да напише 

магистърската си дисертация, за 
да завърши специалното си об-
разование. В този контекст той 
публикува „Зоологическа енци-
клопедия” на уебсайта си с око-
ло 280 жестове за животни, сор-
тирани по континенти и видове. 
Така, че ако някой търси знак за 
Numbat (кофа за мравки) или ле-
мур (маймуна с мокър нос), ще го 
намери там.

 В началото на новата годи-
на Мартин Кулда започна спе-
циално предизвикателство: той 
публикува клип с животни всеки 
ден. Тази поредица се нарича 
„Удивителни факти за животни-
те”. Друго специално нещо е, че 
илюстрация за съответното жи-
вотно може да се види във всеки 

от тези ежедневни видеоклипо-
ве. Те са създадени с добровол-
ното участие на различни глухи 
художници и дизайнери от цял 
свят.

 „Въпреки че е луд по живот-
ните, рядко докосва домашни 
любимци. Кучетата ни често ти-
чат при него и разбира се, той е 
щастлив. Но не прави нищо”, каз-
ва съпругата му. Той обича да се 
докосва до екзотични животни. 
Мартин Кулда има само едно ек-
зотично животно вкъщи от една 
година: неговият хамелеон Нел-
сън, който е от семейството на 
влечугите. 

Росица Караджова 
по материали 
от интернет

Дивата природа, представена 
с жестове от Мартин Кулда

Чехът Мартин Кулда споделя голямото си увлечение по животните въ  в Фейсбук и Инстаграм, 
използвайки международен жест. „Markulland” започна новата година със специално 

предизвикателство: негово видео за животни всеки ден

Чехът Мартин Кулда споделя голямото си увлечение по животните във Фейсбук и Инстаграм, 
използвайки международен жест. 

Винаги е бил очарован от животни: Мартин Кулда 
(тук със съпругата му Джулия)

В кратки видеоклипове Кулда разказва с жест - интересни факти за различни животни
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Глухите хора по света исторически са се сблъсквали и продължават да се сблъскват с 
дискриминация по отношение на използването на техните национални жестови езици. А 
това поставя бариери пред достъпа на естествен език, както и често срещани ситуации, при 
които в ежедневието им няма равен достъп до информация и комуникация в реално вре-
ме. Проблемът става особено сериозен в образователните условия и поради пандемията 
от COVID-19. Затова е крайно наложителнода се продължи работата за осигуряване на това 
право в извънредни ситуации и по време на хуманитарни бедствия. Световната федерация 
на глухите (СФГ) счита липсата на смислено законодателство на жестомимичния език на на-
ционално ниво за тежко нарушение на основните права на глухите хора.

Стратегическите насоки на СФГ за 2020-2030 г. призовават за по-нататъшно насърчаване 
на законното признаване на националните жестови езици. СФГ поема ангажимента да под-
крепя обикновените си членове (националните асоциации на глухи хора) в тяхната работа 
за постигане на смислено правно признаване на техните национални жестови езици. Всички 
държави имат задължение съгласно Конвенцията за защита на правата на човека да насър-
чават законовото признаване на техните национални жестови езици. В създадената от СФГ 
инфографика е представена информация за държавите-членки на Организацията на обеди-
нените нации (ООН), които са постигнали юридическо признаване на национално ниво на 
техните национални жестомимични езици. Тя включва и законодателството от изброените 

държави, което признава правото на глухите хора да използват националните си жестовите 
си езици в различни области на живота и илюстрира различните правни рамки, които дър-
жавите са приели, за да признаят езиковите и културните права на глухите хора. Правната 
рамка, приета от държавите при тяхното признаване, насърчава разбирането на национал-
ните жестови езици като част от езиковата екология и че глухите хора могат да се ползват от 
правата си във всички области на живота.

Целта на тази инфографика е да споделя и наблюдава напредъка в света по отношение 
на признавенето на жестовите езици. Така тя ще мотивира страните, които продължават да 
се застъпват за законното признаване на техните жестови езици, както и да вдъхнови укреп-
ването на съществуващите политики, свързани с езиците на жестовете.

Усилията на СФГ за правата на жестовите езици се подкрепят от фондация Nippon (TNF) 
чрез проекта „Осигуряване на достъп до правата на жестов език” и в момента се насочват 
към разработването на инструментариум за подкрепа на обикновените членове. Тези ин-
струменти ще повишат разбирането за стъпките, необходими за започване на процеса на 
търсене на правно признаване на националния език на жестовете и как да се разработят 
нови стратегии за укрепване на политиките, които се прилагат след признаването, а също 
така ще позволи на обикновените членове да имат достъп до информация за текущите тен-
денции и знания, придобити чрез най-добри практики и казуси. 

Инфографиката показва карта на света със светлосив фон, където страните са 
изобразени в два цвята: син за страни, които са постигнали разпознаване на езика 
на жестовете, и сив за тези, които не са го постигнали. На картата са отбелязани 
следните държави: Канада, Гватемала, Коста Рика, Парагвай, Ирландия, Люксембург, 
Чили, Холандия, Филипините, България и Гърция са изброени с кратко описание и дата 
на тяхното разпознаване на жестомимичния език. Под картата, от лявата южна 
страна, има кръгова графична диаграма с различни цветове, с обяснителен текст 
на използваните цветове. До него вдясно има списък на сините държави, с годината, 
в която са постигнали юридическо признание, и един или два малки квадратчета с 
цвят, който представлява вида на законодателството, което признава техния жес-
томимичен език в тяхната страна.

СФГ продължава да получава актуализирана информация за разпознаването на жесто-
вия език.

Описание на категориите на правната рамка:
Тази инфографика изброява законодателство на национално ниво от държавите-членки 

на ООН. Това не включва поднационално законодателство за признаване. Правните системи 
по света имат различия и прилики. В тази инфографика има следните категории, в които сме 
се вписали в различните правни рамки от страните, които са показани в списъка. Законите в 
световен мащаб са много разнообразни по своята същност и обхват, редът и видовете кате-
гории права, представени тук, не представляват йерархия или класиране сами по себе си, а 
са по-скоро просто описание на различни правни структури.

Инфографика на СФГ за жестовите езици по света

Страна Година на признаване на жестомимичния език
Албания 2014 г.
Австрия 2005 г.
Бангладеш 2013
Белгия 2003, 2006 и 2019 г.
Боливия 2009 г.
Босна и Херцеговина 2009 г.
Бразилия 2002 и 2005 г.
България 2021 г.
Канада 2019 г.
Чили 2021 г.
Колумбия 1996 г.
Коста Рика 2020 г.
Хърватия 2015 г.
Кипър 2006 г.
Чехия 1998 и 2008 г.
Дания 2014 г.
Еквадор 2008 г.
Ел Салвадор 2014 г.
Естония 2007 г.
Финландия 1995 г.
Германия 2002 г.
Гърция 2017 г.
Гватемала 2020 г.
Хондурас 2013
Унгария 2009 г.
Исландия 2011 г.
Индия 2016 г.
Ирландия 2017 г.
Италия 2021 г.
Япония 2011 г.
Кения 2010 г.
Косово 2010 и 2014 г.
Латвия 1999 г.

Литва 1995 г.
Люксембург 2018 г.
Малайзия 2014 г.
Малта 2016 г.
Маршаловите острови 2015 г.
Мексико 2005 г.
Монголия 2016 г.
Холандия 2020 г.
Нова Зеландия 2006 г.
Никарагуа 2009 г.
Норвегия 2021 г.
Панама 1992 г.
Папуа-Нова Гвинея 2015 г.
Парагвай 2020 г.
Перу 2010 г.
Филипини 2018 г.
Полша 2011 г.
Португалия 1997 г.
Република Корея 2015 г.
Румъния 2002 г.
Руска федерация 2012 г.
Словакия 1995 г.
Словения 2002 г.
Южна Африка 1996 г.
Испания 2007 и 2010 г.
Швеция 1981, 2006 и 2009 г.
Турция 2005 г.
Уганда 1995 г.
Украйна 2004, 2017 и 2019 г.
Уругвай 2001 г.
Венецуела (Боливарианска република) 1999 г.
Узбекистан 2020 г.
Зимбабве 2010 г.

За по-лесно разглеждане тук е списъкът на 66 държави, които са постигнали законодателството на жестовия език и годината:

Цвят Заглавие Описание

Син Държави с разпознаване на жес-
тов език

Това е цветът, използван на картата, който показва всички държави, които имат някакъв вид разпознаване на жестов език. Това 
признаване приема различни форми и предоставя различни права в различните страни.

Сив Държави без разпознаване на 
жестов език

Страните, които не са постигнали юридическо признаване на национално ниво на своя национален жестов език, са изобразени 
в този цвят. Някои държави може да имат признание на поднационални нива.

Оранжево Конституционно признаване Държави, които са постигнали признаване на жестовия език на конституционно ниво.
Жълто Общо езиково законодателство Държави, които са включили своя национален жестов език в общото си езиково законодателство.

Тюркоаз Закон или закон за жестомимич-
ния език

Държави, които са постигнали юридическо признаване на своя национален жестов език под формата на закон, приет от нацио-
налния законодателен орган.

Зелено
Закон или закон за жестов език, 
включително други средства за 
комуникация

Държави, които са постигнали законното признаване на своя национален жестов език в закон, който признава и други форми 
на комуникация, използвани от глухи хора и обикновено включва комуникация, използвана от глухонеми. Този вид признаване 
може да бъде под формата на закон, приет от парламента, или на указ, или на държавно законодателство на високо равнище.

Лилаво Признаване на Националния 
езиков съвет

Държави, които са постигнали юридическо признаване на своя национален жестов език в законодателството, основано на 
функционирането на езиков съвет.

червен Законодателство за хората с ув-
реждания

Държави, които са постигнали юридическо признаване на своя национален жестов език под формата на общо законодателство за 
хората с увреждания. Това може да бъде закон, приет от национален законодателен орган, или изпълнително законодателство.
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През септември т. г. Световната 
федерация на глухите (СФГ) отбе-
ляза 70-годишния си юбилей. СФГ 
е създадена на 23 септември 1951 
г. в Рим, Италия, като на първия й 
конгрес тогава са присъствали де-
легати от 25 национални асоциа-
ции на глухите. 

 Днес в СФГ членуват представи-
тели на 125 държави от пет конти-
нента. Организацията обединява 
над 70 милиона глухи хора от цял 
свят. 

Един от основателите на СФГ е 
д-р Чезаре Магарото, който става 
и неин първи президент. По-къс-
но, и първият генерален секретар 
Виторио Иерала, е избран за пре-
зидент от 1951-1955 г. Следващите 
президенти на СФГ по години са: 
1955-1983 г. Драголюб Вукотич, 
Югославия; 1983-1995 г. - Йеркер 
Андерсон, САЩ; 1995-2003 г. Лииса 
Каупинен, Финландия; 2003-2011 
г. - Марку Йокинен, Финландия; 
2011-2019 г. Колин Алън, Австра-
лия и от 2019 г. до сега – Джоузеф 
Мъри, САЩ. 

Благодарение на усилията на 
Иерала и Магарото, които успяват 
да убедят италианското правител-
ство да подкрепи усилията им за 
създаване на генерален секрета-
риат на СФГ в Рим. С постоянната 
подкрепа на италианското прави-
телство генералният секретариат 
успява да създаде информационни 
и застъпнически мрежи, с нацио-
налните федерации на глухите по 
целия свят. Десетилетия по-късно, 

генералния секретариат премест-
ва седалището си във Финландия 
(1987 г.), с подкрепата на прави-
телството на Финландия и на  бив-
шия генерален секретар на СФГ д-р 
Лииса Каупинен. 

От края на 1951 г. СФГ си сътруд-
ничи с Организацията на обеди-
нените нации (ООН) и предоставя 
ясно изразени становища и мнения 
при  разработването на Конвенци-
ята на ООН за правата на хората с 
увреждания (КПИ), приета от Об-
щото събрание на ООН през 2006 г., 
влязла в сила през 2008 г. И досега 
СФГ продължава да участва актив-
но. при прилагането, наблюдението 
и насърчаването на ратификацията 
от държавите-членки и работи за 
реализирането на човешките права 
на глухи х ора в партньорство с ООН, 
нейните агенции, национални орга-
низации на глухи хора и съответни-
те заинтересовани страни.

В своите цели и задачи при осъ-
ществяването на дейността си СФГ 
набляга на следните акценти: по-
добряване състоянието на нацио-
налните жестови езици; подобря-
ване на образованието за глухите 
хора; подобряване на достъпа до 
информация и услуги; подобрява-
не човешките права на хората с ув-
реден слух в развиващите се стра-
ни и насърчаване създаването на 
организации на глухите там, къде-
то не съществува нито една такава

Конгресите на СФГ се провеж-
дат на всеки четири години от 
1951 г. насам и на тях присъст-
ват хиляди глухи делегати от цял 
свят, а също и гости. На конгреса 
освен, че свиква общо събрание 
(най-висшия орган за вземане на 
решения на СФГ), се определят на-
соките за работа през следващите 
четири години; провежда се и го-
ляма културна програма, включ-
ваща театрални представления, 
кино, изложби, сценични изку-
ства, посещения до местни забе-
лежителности и др.

Петра Ганчева

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

70 години Световна 
федерация на глухите
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Отговор от бр. 16/2021

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: 1. Част от облеклото, предназначена за придържане на облеклото към тя-
лото. 6. Едночлен в математиката. 11. Град в западна Румъния. 12. Течно химическо ве-
щество, което се полага върху даден предмет. 14. Известен френски киноартист („Фанто-
мас”). 15. Квалифициран електронен подпис. 16. Подземна част на трева, храст, дърво. 
17. Река в Русия, Красноярски край. 18. Малка кост от коляното на заден крак на агне 
или овца. 20. Вид морска риба. 21. Сдружение,задруга. 22. Вид гущер. 23. Положителен 
заряд. 24. Инициалите на имената на български артист („Сиромашко лято”). 25. Силова 
групировка от близкото минало. 27. Граматическо понятие. 29. Царевица, кукуруз. 32. 
Равнодушие. 35. Държава в най-южната част на централна Америка. 38. Германска фир-
ма за производство на автомобили. 40. Място, определено за паркиране. 42. Озвучител-
на техника за дома. 46. Единица за елелектрическо съпротивление. 48. Името на руска 
киноактриса („Васа Железнова”). 49. Езеро в Канада. 50. Европейски съюз. 51. Фини час-
тици по мебели. 52. Вид изкуствена прежда. 53. Роман от Джон Уиндъм.
Отвесно: 1. Стадий в развитието на някои насекоми. 2. Село в северна България, об-
щина Троян. 3. Град в САЩ, щата Мичиган. 4. Преизподня. 5. Думи, близки по звуков 
състав, но различни по значение. 7. Единица за електрическо съпротивление. 8. Ми-
нерални соли от твърдите води, утаени и отложени върху стените на казани, котлен 
камък. 9. Щат в САЩ, тихоокеански северозапад. 10. Американска хеви метъл група 
от Лос Анжелис. 12. Река във Франция. 13. Името на английски рок музикант и певец, 
р. 1945 г. 19. Град във Франция. 21. Вид речна риба от семейство шаранови. 25. Жен-
ска шопска носия. 26. Струпани на едно място значително количество вещество или 
предмети. 28.Коркова запушалка на шише. 29. Футболен отбор в Италия. 30. Светлосин 
нежен цвят на небе или море. 31. Вид съд за течности. 33. Река в Италия. 34. Помеще-
ние за борба. 36. Град в източна Англия. 37. Малоазиатска богиня. 39. Музикална нота. 
41. Вид шахматна фигура. 43. Комбинация на реч, проза, поезия и песен. 44. Хубав 
цвят на лице. 45. Жилещо насекомо. 47. Инициалите на имената на българска филмова 
актриса. 50. Отзвук. 

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

Колумбийски оркестър от 
глухи изпълнители

Великият Бетовен вече е бил напълно оглушал, 
когато е създал безсмъртната „Ода на радостта” за 
своята девета симфония. В днешно време тя се из-
пълнява от един необикновен оркестър от Колум-
бия – в състава му са деца с увреден слух.

Изпълнителите са от „Grupo Manos Blancas”, 
която е имала огромен успех в Колумбия с изпъл-
ненията си, въпреки неспособността си да чуват ис-
тински музиката. Те са от колумбийския град Меде-
лин, като оркестърът започва да свири преди седем 
години, като част от образователен проект и днес е 
постигнал страхотна репутация.

Всички песни, изпълнявани от него, са написа-
ни от глухи поети. Сред тях е Беатрис Ринкон, която 
помогна на децата да разбират и усетят музиката. 
Когато започнахме с оркестъра, ние поканихме 
Беатрис и тя започна да обяснява на децата какво 
означава всяка една нейна песен, и то не само като 
превод на текста на жестов език, но и по смисъл, с 
разяснение на вложените в текста чувства – защото 
това значение е различно от това, което могат да 
получат само от текста на една песен. 

През всичките тези седем години над 2000 глу-
хи деца са преминали през „Grupo Manos Blancas”, 
като възрастта им е била от седем до 18 години.

За публиката си е било доста голям шок – за-
щото е много трудно да се осмисли и проумее как 
деца с увреден слух могат да изпълняват тази неве-
роятно трудна за изпълнение музика. 

Много от децата никога не са свирили на какъв-
то и да било инструмент, преди да се присъединят 
към оркестъра, но с упорито обучение са се пре-
върнали в истински музикални виртуози.

Клаудия Гордън – първата 
глуха афроамериканка
адвокат

Клаудия е  израснала 
под грижите на леля си 
и баба си в бедно ямай-
ско селце. По това вре-
ме майка й живеела Ню 
Йорк, опитвайки се да 
спечели достатъчно пари, 
за да може да плати пъ-
туването и визите на де-
цата си до Съединените 
американски щати. На 
8-годишна възраст оба-
че, след като почувствала 
силна болка в ухото, Клау-
дия губи слуха си. Отнача-
ло Клаудия отказвала да 
повярва в това, че вече не 

чува... Когато майка й успява да я прибере при себе 
си,  Клаудия  започва да посещава училище, в което 
научава жестов език и впоследствие се прехвърля в 
училището за глухи в Лексингтън. След като завърш-
ва гимназия, Клаудия получава бакалавърска степен 
по политически науки от университета „Хауърд” във 
Вашингтон, окръг Колумбия и завършва с отличие 
колежа по право във Вашингтон, като използвала ус-
лугите на жестов преводач. 

Така Клаудия става първата, завършила колеж и 
една от първите, които практикуват като адвокати в 
САЩ  и Канада по това време. В последните си го-
дини на обучение Клаудия е работила в клиника по 
гражданско право, предоставяйки правна помощ 
на хора с ниски доходи. 

Днес Клаудия Гордън е ръководител на адвокат-
ска практика в няколко големи организации, зани-
маващи се с проблемите на хората с увреждания 
и хората с ниски доходи; член е на адвокатската 
колегия на Мериленд; носител е на много почетни 
звания; вицепрезидент е на националните защит-
ници на черните глухи; политически съветник към 
службата за граждански права и граждански свобо-
ди към Министерството на вътрешната сигурност. 
Тя отделя специално внимание на проблема за 
оказване на спешна помощ на хора с увреждания. 
През 2010 г. Клаудия беше обявена за „Глух човек 
на годината”. Била е юридически съветник като 
част от екипа на президента Барак Обама.

„Въпреки увреждането, с правилното отноше-
ние, успехът може да бъде постигнат както в учили-
ще, така и в работата” казва Клаудия. 

До ден днешен най-ценна за нея е наградата 
на Амос Кендъл, която се присъжда на глухи хора 
от Асоциацията на възпитаниците на университета 
„Gallaudet” в знак на признание за изключителната 
им работа.

Най-дълго 
повтаряща се роля

За много 
хора, израснали 
през 70-е и 90-е 
години в САЩ, 
първият глух чо-
век, който може 
да са видели 
по телевизията, 
е била Линда 
Боув, която за 
първи път се по-

яви в ролята на библиотекарка в сериала „Улица „Сезам”. Заедно с 
кучето си Баркли тя запозна много чуващи и глухи деца с американ-
ския жестов език и с общността на глухите. Линда остава в тази роля 
от 1971 до 2002 г., което я прави носителка на най-дълго повтаряща 
се роля на глухи в историята на телевизията.

Смърф общува на жестов език
Вярвате или не, но 

прочутият анимацио-
нен филм „Смърфове-
те” е първото анима-
ционно шоу, в което 
една от героите му 
използва жестов език 
и това е  горският елф 
Лакония, която пре-
подава жестов език 
на смърфовете. 

Марли Матлин се 
появи в Family Guy

Марли Матлин е първата, 
която озвучи глухата героиня Сте-
ла в анимационното шоу „Family 
Guy”. 

Глух куотърбек 
въвежда 
сигналите с ръка 
в бейзбола

Уилям Елсуърт Хой е първият 
глух играч в бейзболната лига и 
именно той е  човекът, който пър-
воначално е използвал ръчните 
сигнали, които виждаме в бейз-
бола днес.

SignMark е първият глух, подписал 
договор за звукозапис

Някои наричат SignMark най-известния 
глух рапър. SignMark, чието истинско име 
е Марко Вуорихаймо, е от Финландия. 
Той издаде първия си албум през 2006 г., 
а почти три години по-късно подписа до-
говор за звукозапис с Warner Music и така 
стана първият глух, който подписа дого-
вор за звукозапис.

Превод Петра Ганчева


