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ЮБИЛЕЙ

„ЖЕСТИМ“ И ПРИЯТЕЛИ –
25 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“
Юбилейният концерт на
групата за синхронно пеене и
танци „Жестим” се състоя на
10 ноември 2021 г. от 19.00 часа
в музикалния театър „Стефан
Македонски”.
Групата за синхронно пеене и
танци „Жестим” при сдружение
„Тишина“, която бе създадена в
далечната 1996 година от Мария
Атанасова, учителка по български език в специалното училище
за деца с увреден слух в гр. София, отпразнува своите 25 години живот на сцената.
През годините усърдна работа в групата са преминали десетки лишени от слух деца, получили възможност да се докоснат
реално до изкуството, а и да
покажат своя артистиичен потенциал на голямата сцена.

Група „Жестим” има реализирани проекти с много ярки наши
певци и артисти, част от които
бяха специални гост-изпълнители на юбилейния концерт:
Както преди, така и сега
Съюзът на глухите в България
бе подкрепяща организация. И
не случайно предостави най-голямата кошница с цветя и поздравителен адрес от председателя на СГБ НИКОЛАЙ НИНОВ,
който разчувства всички присъстващи.
Четете и вижте
на стр. 3 малка част
от това забележително
културно събитие

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

„ALL IN” – ВКЛЮЧВАЩО
ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛУХИ АРТИСТИ И
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ
В края на миналия месец
Съюзът на глухите в България
беше основен участник и домакин на едно изключително
образователно и културно събитие с широко международно участие. В продължение на
три дни, от 29 до 31 октомври в страната ни се проведе заключителният етап на
мащабния проект „Аll In” –
включващо обучение за глухи
артисти и професионалисти с
увреждания.
Проектът беше реализиран от фондация „Арт офис”
в партньорство с театралния
департамент на Нов български
университет, италианската
културна асоциация „Фаториа
Витадини” от Милано, Италия
и Съюзът на глухите в България. Основната цел на проекта
беше да се осъществи обучение
за обучители, които искат да

включат хора с увреждания в
дейностите на културни организации и в процеса на създаване на артистични продукти.
На стр.2 четете за този
интересен международен
проект на глухи
интелектуалци

НОВА РУБРИКА – ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА СА ЦВЕТЯТА НА ЗЕМЯТА
„Децата са цветята на Земята” – често повтаряното стихче
от тази песен роди идеята за
новата рубрика във вестник „Тишина“ за всичко осъществено
от отделни родители, сурдопедагози, организации и фондации. Защото всяко дете на Земята има нужда грижа, обич и
отговорност.
Защото децата са тези, които ни дават сила и мъдрост
дори, за да живеем истински
смислено и достойно. От тях
се учим да обичаме и прощаваме, да търсим и да намираме, да вярваме и да се вълнуваме, да мечтаем и да сътворяваме, да виждаме света...
със сърцето си!
На стр. 6, прочетете
първите материали от тази
рубрика, които надяваме се
да предизвикат и вашето
желание да споделите за
грижата към децата, която
давате при вас

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНА

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
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МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

„ALL IN” – ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛУХИ
АРТИСТИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ
В края на миналия месец
Съюзът на глухите в България
беше основен участник и домакин на едно изключително
образователно и културно събитие с широко международно участие. В продължение на
три дни, от 29 до 31 октомври в страната ни се проведе заключителният етап на
мащабния проект „Аll In” —
включващо обучение за глухи
артисти и професионалисти с
увреждания.
Проектът беше реализиран от фондация „Арт офис”
в партньорство с театралния
департамент на Нов български университет, италианската културна асоциация „Фаториа Витадини” от Милано,
Италия и Съюзът на глухите
в България. Основната цел на
проекта беше да се осъществи
обучение за обучители, които
искат да включат хора с увреждания в дейностите на културни организации и в процеса
на създаване на артистични
продукти.
В дискусиите по време на семинара, проведен в сградата на
Съюза на глухите в България в
столицата, бяха включени презентация на Рикардо Оливие от
Италия за добрите европейски
практики, относно включването
на глухи и хора с увреждания в
културни и творчески дейности,
както и представяне на творчески практики на глухи артисти от
водещите Даниел Бонджуани и
Никита Лимар от Италия.
На следващия ден в ОКИ
„Дом на културата — Красно
село” в София беше представена
артистична програма, включваща спектакъла „Отвъд стената”
- театрално представление за
глухи и чуващи деца с режисьор
Мила Коларова.

А последният ден беше предназначен за индивидуални срещи с Рикардо Оливие, Даниел
Бонджуани и Никита Лимар за
творческите им практики практики относно включването на глухи
и хора с увреждания в културни
и творчески дейности. На тези
срещи те споделиха интересни
творчески практики.

Никита Лимар е от украински
произход, завършил е специализирана академия по изкуства в
Москва. Работил е по различни
проекти, включващи жестов език
и в момента продължава творческите търсения в Италия.
Даниел Бонджуани е италиански глух артист, който развива
таланта си в различни посоки.

През последните години се стреми да усъвършенства визуален
жестов език.
Рикардо Оливер е танцьор,
част от трупата „Фаториа Витадини”. Въпреки че е чуващ, той
активно се обучава в италиански
и международен жестов език,
помага при превода в сборни
групи. В артистичните си проекти

включва жестовия език като част
от концепцията на спектакъла.
Всички събития бяха проведени с превод на български говорен език, български жестов
език и международен жестов
превод.
Росица Караджова

„Да отворим вратите – и отвън, и отвътре!”
Една нова книжка, предназначена за децата със загуба на слух
- „Жо. Книга за различните. А дали
наистина са различни” с автор
Вили Кривчева, издадена от „Студио 18” – Пловдив, 2021 г. вече е на
бял свят.
Какви приказки разказваме на
децата – по това може да се съди
за качеството на културата в епохи
и общества. Да четем на децата си
просто „класически” приказки или
да си припомним колко важно може
да бъде приказното преживяване за
тях, колко подпомагащо, затова да
изберем именно тези истории, които
биха подкрепили точно това дете? А
каква приказна история би вдъхновила за растеж и успех децата, които
са лишени от обичайните земни сетива на човека?
Добрина Топалова, д-р по литература, търси отговорите на тези
въпроси в интервюто си с авторката
на приказната книга „Жо” – Вили
Кривчева:
- Каква трябва да бъде според
Вас литературата за деца?
- Не бива да подценяваме децата. Трябва да им помогнем, растейки, да трупат житейска опитност. В
противен случай, когато станат възрастни, се стига до инфантилизъм.

- Заглавието на Вашата книга
има продължение – то уточнява:
„Книга за различните”, но и провокира – „А дали са различни?”
- Хората с увреден слух – има ги
и трябва да го приемем. Ако това се
случи, ако не се държим дистанцирано спрямо тях, разбираме, че те не
са толкова различни. Занимавам се
със сурдопедагогика от доста години, десетилетия и съм категорична
по въпроса, че това е сложен социален проблем у нас. Останалите деца

би трябвало да приемат детето без
слух, да общуват хармонично с него.
Загубата на слух е нещо много тежко
– изчезва едно от сетивата ти. Ролята на специалиста е да изведе това
дете от този свят на тишината. Да се
стъпи на останалите сетива, за да
се преодолее дефицитът. Това изисква огромни усилия – и от страна на
детето, и от страна на възрастните,
които трябва да го научат, че това не
е краят на света. Детето – за да осъзнае, че е като останалите, но от него
се изискват по-големи усилия.
- Защо се получи точно такава
тази книжка?
- Децата обичат приказки. Вълнуват се от приключенията и изпитанията на героите. А в тази приказка

голямото изпитание е загубата на
слух. Липсват адаптирани за тези
деца приказки, а трябва да ги има,
истории, които ги подкрепят емоционално и психически. Тези деца
към момента се обучават по масова
програма. С тази книжка се стремя
да подпомогна един много сложен
процес в ограмотяването на децата с
увреден слух – четенето, усвояването на понятия, работата върху активния им речник. Затова в книгата има
речник с дактил – азбуката за хора
с увреден слух. Той е непълен, защото е основата на първоначалното
ограмотяване. За тези деца е нужна
картинка, която да свързва понятието със звуковата форма на думата.
Надявам се децата с увреден слух да

се припознаят в историята за Жо и
да повярват, че могат всичко. А ако и
останалите деца прочетат книжката,
тя може да им помогне да приемат
различието на хората с увреден слух,
да приемат по-адекватно проблемите им.
- А как се роди точно морска история?
- Аз съм родена до морето и съм
дълбоко свързана с него. Може би
затова на първо място, тази приказна история е морска. В края на лятото на брега винаги изплуват медузи,
рибки, охлювчета. Те привличат любопитството на децата. Но, попадайки на медуза, децата често започват
да пищят, приемат я за нещо по-различно и плашещо. Такава реакция
на отчуждение се случва в живота
и спрямо различните деца. Затова
Жо е медуза. Различен, но и много
чаровен, палав, забавен, страдащ от
увреда на слуха, но и – способен да
преодолее усещането си за непълноценност. Затова предстои и продължение на историята, която показва
точно това. Хората с увреден слух
все още живеят в едно затворено общество. Това трябва да се промени –
вратите трябва да се отворят и отвън,
и отвътре.
Текст и снимки:
Добрина Топалова
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ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ

„Жестим“ и приятели – 25 години по-късно“
Концертът се състоя на 10 ноември 2021 г. от 19.00 часа в музикалния театър „Стефан Македонски“
До
МАРИЯ АТАНАСОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СДРУЖЕНИЕ „ТИШИНА”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаема г-жо Атанасова,
уважаеми глухи актьори, певци и изпълнители,
като председател на най-голямата организация на хора с увреден слух в България, искрено ви поздравявам за дългогодишния Ви труд на сцената,
изпълнен с много успехи. Ние много добре познаваме всяка трудност по пътя на достъп до изкуството и културата, затова се обръщам към вас, г-жо
Атанасова и Вашите, бихме казали, наследници, като изразяваме благодарност за огъня и страстта, с която вече 25 години с група „Жестим” представяте
стихове, превърнати в песни и поднесени с един изключително красив жестов език, на сцените у нас и в чужбина, а също и на театралните постановки. Без
вашия всеотдаен и неуморен труд те щяха да останат непознати не само за глухата публика, но и за хилядите чуващи почитатели на театър „Мим Арт” и на
група „Жестим”.
Поздравяваме ви най-вече, че не се отказвате дори пред най-сериозни препятствия и Ви уверявам, че ние, ръководствата на СГБ и на МОСГБ, както
и нашите членове, винаги ще бъдем заедно с вас в голямото предизвикателство да предоставяме пълен достъп до сценичните Ви продукти за глухото
общество.
Не случайно наше е предложението до министър Минеков за връчването на отличието „Златен век” - почетен знак на Министерството на културата,
което се присъжда за изключителен принос към българската култура и за развитие на културното сътрудничество.
Успех и занапред !
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО!

Групата за синхронно пеене и
танци „Жестим” при сдружение „Тишина“, която бе създадена в далечната 1996 година от Мария Атанасова, учителка по български език в специалното училище за деца с увреден
слух в гр. София, отпразнува своите
25 години живот на сцената.
25 години изява на глухи деца
и вече пораснали млади хора, които интерпретират песните на родни
и чужди изпълнители с мимика и
жест – езикът на глухите хора. Специфичният изказ, чрез който глухите
изпълнители представят всяка песен,
включва като изразни средства чрез
движенията на ръцете, които говорят
текста; очите, които изразяват емоцията на музиката; лицеизраза, който е
свързан с динамиката на гласа; танцовата жестомимика и ритмиката, които допълват цялостния характер на
музикалното произведение – нещо,
което е изключително интересно за
чуващите хора. А глухите, тези, които
не чуват музиката, както и самите изпълнители, могат да разберат, усетят
и преживеят представеното на сцената именно чрез жестовия език.
През годините усърдна работа в групата са преминали десетки лишени от слух деца, получили
възможност да се докоснат реално
до изкуството, а и да покажат своя
артистичен потенциал на голямата
сцена. Тези, които завършиха НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” и придобиха
квалификация и правоспособност на
професионални актьори–мимове,
намериха творческа реализация в
създадения театър „Мим Арт”, единственият театър в България, в който
вече участват и професионални глухи драматични актьори с увреден
слух, като Росица Караджова. Други
продължават да трупат опит в сценичните изяви и да преследват мечтите си на музикалното поприще.
Неразлъчно до Мария Атанасова
през годините са и жестовите преводачи Таня Димитрова и Силвана
Павлова, които бяха преводачи и на

С уважение,
Николай Нинов
Председател на Съюза на глухите в България
#bulgariaup

#българияъп

самия концерт. Група „Жестим” има
реализирани проекти с много ярки
наши певци и артисти, част от които
бяха специални гост-изпълнители на
юбилейния концерт: Маргарита Хранова, Росица Кирилова, братя Аргирови, Васил Найденов, Валя Балканска, Етиен Леви, Йорданка Христова,
Деси Добрева, Екатерина Тупарова и
Александър Мутафчийски, Галя Георгиева, Искра Радева, група „Спринт”,
хор „Ваня Монева” и др. Самият
Стефан Димитров написа и подари
песента „Ръцете ни вече говорят”,
по текст на Харалампи Харалампиев, изпята от Богдана Карадочева и
Васил Найденов, специално за група

Заедно – за по–добро бъдеще!
Together – for a better future!

„Жестим”. Развигор Попов и Мими
Иванова пък създадоха и подариха на „Жестим” песента „Пред Бога
раждаме се равни”, по текст на Мария Атанасова.
Както преди, така и сега Съюзът
на глухите в България бе подкрепяща
организация. И не случайно предостави най-голямата кошница с цветя
и поздравителен адрес, който разчувства всички присъстващи. Нека
да видим неговия текст с поздрав от
председателя на СГБ Николай Нинов,
който беше в публиката.
Силвана Павлова
Снимки Антонио
Хаджихристов

Елате на филмовата премиера „Чичо Коледа”!

Пандемия или не – но неудържимото усещане за наближаващите коледни и новогодишни
празници вече е обзело умовете
и сърцата ни и тръпнем в очакването на... светлата Коледа, на любимите моменти със семейството
до елхата, под която кротко стоят
красиво опакованите подаръци за
всички...
На 23 ноември от 19 ч. в зала 1 на
НДК в столицата ще се състои официалната премиера на новия български
филм „Чичо Коледа”. В стремежа си
филмът да достигне до повече българи в неравностойно положение,
създателите на филма са добавили
субтитри на български език.
А казано накратко, сюжетът на
филма се върти около това, че когато си спрял да вярваш в дядо Коледа
и когато най-малко очакваш някой
да ти помогне, можеш да срещнеш
своя чичо Коледа, заспал на автобусна спирка... Понякога коледните
чудеса са абсурдни, но не е изключено тъкмо абсурдите да се окажат
най-красивото коледно чудо. Всеки

от героите на филма търси това,
което жадува най-много – семейство, идентичност, прошка, любов,
съчувствие, приятелство... Цяла поредица от неочаквани обрати преобръща живота и взаимоотношенията на героите и откривайки другите,
всеки от тях открива и по нещо ново

за самия себе си. Вярвайте в чичо
Коледа!
Режисьор на филма е Ивайло
Пенчев; сценаристи са Божан Петров, Ивайло Пенчев и Весел Цанков;
оператор е Георги Челебиев; композитори са Георги Стрезов, Александър Костов, Симеон Едуард и
Велислава Георгиева. Продуценти:
СИНЕМАК, Ивайло Пенчев, Стоян
Стоянов. С участието на известни
български артисти: Филип Аврамов,
Малин Кръстев, Ален Ангелов, Милена Аврамова, Симона Халачева,
Васил Банов, Стефан Денолюбов,
Свежен Младенов, Китодар Тодоров, Меглена Караламбова, София
Бобчева, Ивайло Драгиев, Башар
Рахал, Ана Пападопулу, Богдан Казанджиев, Иван Лечев, Аня Пенчева
и групата „Акага”.
Линк към трейлъра на филма
(със субтитри):
https://www.facebook.
com/ChichoKoledaMovie/
videos/1290264884732220
Публикацията подготви
Петра Ганчева
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Децата са
цветята
на Земята

17 ноември 2021

„Децата са цветята на Земята” – често повтаряното стихче от тази песен изникна в ума ми, докато четях за една цяла поредица от инициативи, посветени именно на децата – с или без увреждания...
Така се роди идеята за новата рубрика във вестник „Тишина“ за всичко осъществено от отделни родители,
сурдопедагози, организации и фондации. Защото всяко дете на Земята има нужда грижа, обич и отговорност.
Да, трябва да се грижим за тях, защото те са нашето „утре”. Онова огънче, което гори в душите им, е
живакът на живота. От отношенията на хората, които се грижат за детето, зависи дали то ще се израсте
доверчиво, нежно и вярващо в доброто. Затова всички трябва да бъдем добри към децата, да предаваме добрината си в следващите поколения, за да има повече добри хора на Земята.

Първата публикация, която ви предлагаме да прочетете, е на ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ и е озаглавена

ИСКАМЕ ДЕЦАТА ДА РАСТАТ ЗДРАВИ, ЗАКАЛЕНИ
И ДА ОБИЧАТ КРАСОТИТЕ НА РОДИНАТА
Малките и ниски планини в югозападна
България („Краището”), предлагат отлични
условия за разходки с малки деца, като не
малко върхове, включително и първенците на
тези планини са напълно достъпни и постижими. Освен това, те са и най-подходящи за
есенно-зимния сезон, когато денят става все
по-къс, а слънцето грее все по на юг. И като
знаем, че набавянето на витамин D (а именно от слънцето) е важно – може да изберем
маршрути в малките планини, с които да спечелим възможно най-много слънчеви часове
от все по-краткия ден, докато осъществяваме
заедно с децата си прехода в планините. Успоредно с това, докато обикаляхме из планинските пътеки, се наслаждавахме на красивите
обзорни гледки наоколо.
Този слънчев уикенд посетихме върховете
Голеш в Гребен планина и Тумба в Черна гора
(да, има такава планина в България – да не я
бъркате с държавата с това име), които са достъпни за малки деца (те са на 5 г. и 3 г.). Благодарим на хората от Трънското туристическо
дружество за прокараната пътека до връх Голеш
– чудесна е!
Голеш е най-високият връх, част от планината Гребен, който се намира на пирамида 327,
точно на границата със Сърбия. За да се стигне до него, потеглихме с колата по магистрала „Люлин” до отсечката за Перник и продължихме към Брезник, а после по пътя за Трън.
Малко преди Трън се отклонихме към пътя за
село Врабча. Паркирахме колата на паркинга

до паметника със знамето и се върнахме пеша
около 50 м., след което тръгнахме по черния
път между къщите. Вървяхме около 25 минути
и заобиколихме отдясно връх Градище. В един
момент пред нас се появи връх Голеш. След
още двадесетина минути стигнахме до купчи-

СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ ОТ ДЕЦАТА

„ЧУДНАТА ГРАДИНА“ – ЕДИН ОАЗИС ЗА
ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ
Разказвали сме ви и по-рано с коредпонденции за това необикновено кътче от земята,
създадено с усилията на Фондация „Св. Николай Чудотворец“, където децата ни се чвстват
вдъхновени и толкова щастливи.
В края на този месец сме отново тям, за
да представим всичко преживяно от малките
деца през това лято.
„Ние сме будители!” - твърди Мария Методиева, председател на фондация „Св. Николай Чудотворец” и продължава: „Мислите, че
е нескромно казано? Никога не съм смятала,
че скромността краси човека. Градината се управлява от двама души – от мен, Мария, бивш
учител-филолог и дипломиран журналист (без
практика) и д-р Ефраимов, лекар и автор на
10 книги. Фондацията има опит и работа вече
24 години по отношение на политики на една
единствена таргет група – хората с интелектуални затруднения.”
Социалното предприятие „Чудната градина” е най-голямото в България. В него работят 21 души с увреждания, като 15 от тях са
с интелектуални затруднения. „Чудната градина” се намира в район обиколен от 3 училища и три детски градини. Именно мястото,
на което е разположена, амбицирало ръководството й да кандидатства за предоставяне
на допълнителни 14 дка земя – защото в момента управляват проект, с който са обхванати малко над 500 деца.
За този проект Мария пояснява: „Правим
уъркшопове, детски пазари, празници и събития. Не съм броила колко деца са ни посетили
от самото създаване на градината, колко деца
са се пускали по пързалката, колко деца са
се радвали на зайчето и папагалите, колко са
посадили своите зелки и теменужки, колко са
тези научили за доматите, за храната на растенията, за чистата вода и за какво ли още не…
Посещаваха ни няколкократно деца от другия
край на града, от селските училища дори. Зна-

ем, че поне у повечето ще остане спомен за
нещо от нашата градина. За специалните батковци и какички, за вкусните домати и краставици, за събраните кофички, за бизонското ако
дори…
Искаме „Чудната градина” да стане още поголяма, за да отделим площ за мънички учебни
площи и да сложим начало на детското градско земеделие. Искаме да обособим малки
площи с по няколко дървета, естествена сянка
и дървени пейки за уроци на открито... Не се
стремим да конкурираме най-добрите градинари, няма да станем и най-добрите търговци.
Искаме да променим света! А той се променя
от малките хора!
Само будители да има!”

на камъни – оттам започнахме и изкачването
към върха. Общо взето, стигнахме за около час,
като спирахме за почивка и снимки.
А пътеката до връх Тумба представлява
черен коларски път, който започва от паркинга на Гигинския манастир. Самият манастир
се намира до пернишкото село Гигинци. И
изобщо не е стръмно – в началото има леко
изкачване, после още едно в края при катеренето към върха, ако въобще разходката по
този малък баир може да се определи като
катерене. След около 40 минути от началото

(много зависи от темпото, което в случая се
предполага, че е доста лежерно) се стига до
едно възвишение вляво от пътя – това е връх
Китка. И след кратко спускане от връх Китка,
по малък баир нагоре и се стига на върха,
откъдето се откриват прекрасни панорамни
гледки във всички посоки...
Децата останаха много доволни от тези два
прехода до двата върха. Видяха нови и красиви гледки, заредиха се с чист въздух и слънце...
Разходките им се отразиха толкова добре, че
заспаха като... къпани!

Благотворителен базар в подкрепа
на децата с увреждания
Една съвместна инициатива на Анна Йончева, автор на проекта „Различните деца на България” и Ваня
Тодорова – председател на
фондация „Можем заедно”
се осъществи в края на месец октомври в столицата.
Със събраните средства
ще се закупи нова люлка-везна, пригодена за съвместна
игра на деца в инвалидни
колички и деца без специални потребности, която
ще бъде монтирана в град
Раковски, а също за отпечатване на годишните календари на инициативата
„Да се запознаем”, кото ще
се продават с благотворителна цел.
Ани и Ваня споделят за реализацията на инициативата:
„И двете много харесваме децата със специфични потребности и сме част от техния живот по различен начин – Ани
организира фотоизложби с
усмивките на децата и събира средства, с които вече има
произведени 15 люлки-везни
пригодени за деца в инвалидни колички в цялата страна,
а Ваня помага на деца и възрастни със специфични нужди
чрез терапия с коне.
Целта на нашата кампания
е да запознае децата в училищата с техните връстници,
които имат специфични потребности, и да им помогне
да изградят разбиране, уважение и приемане. Една от
основните причини тези
деца да остават невидими
и неприети е, че лисва дос-

Материалите подготви Петра Ганчева

татъчно информираност
за техния живот и техните
нужди.
Ние вярваме, че с правилен
подход, информация и разговори, тази грешка може да бъде
преодоляна. Затова стартираме
кампанията именно в училищата - за да запознаем децата
в класната стая с „различните
деца” като правим съвместни
срещи-разговори,
дискусии,
разкази; поканим дете със специфични потребности, което
да разкаже за себе си, за това
как се чувства, как минава един
негов ден, как учи, как иска да
общува и играе с връстниците
си. Искаме да е занимателно,
опознавателно и забавно, да
провокира интерес и въпроси в
децата и желание за общуване.
Благодарим от сърце на
всички творци, които ни изпратиха ръчно изработени сувенири и изделия, и на целия
ни екип, който беше неотлъчно до нас; на всички съмишленици, които отделяха от
времето си, за да ни помагат,
както и на всички дарители,
които си закупиха изделия от

благотворителния базар и с
дарението си подкрепиха нашата кауза. Мястото на всички
деца, с и без специални потребности, е на детската площадка, за да играят заедно.
Преди всеки базар пускаме запитване и покана към
творци да се включат, а отзивът е много голям от цялата
страна и чужбина, като получаваме пратки с ръчно изработени неща. Една много голяма част от тези продукти са
изработени от майки на деца
със специални потребности,
което изключително много ни
радва, защото виждаме колко
са съпричастни хората към каузата.”
Да се надяваме, че благотворителната инициатива
на Ани и Ваня ще намери
своите последователи и сред
нашите глухи хора и техните
семейства. Защото отдавна се
знае колко много и най-разнообразни са талантите сред
тях и събраните средства могат да се използват за някоя
благородна кауза!

ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА
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ДВАМА ГЛУХИ АРХИТЕКТИ СТРОЯТ ГРАДОВЕ:
ОЛАФ ХАНСЪН И АЛЕКСЕЙ НАШИВОЧНИКОВ
Олаф Хансън и Алексей Нашивочников са двама глухи архитекти, разделени от век:
Олаф е роден в Швеция през 1862 г., а Алексей 108 години по-късно, през 1970 г., в Украйна.
И двамата са изключителни архитекти, които са демонстрирали способността на глухите
да планират страхотна архитектура в различни поколения

ОЛАФ ХАНСЪН
Олаф е първият глух известен архитект в Съединените щати.
Глухотата му идва когато е тийнейджър в рамките на седмици след като емигрира със семейството си от родната си Швеция в Съединените щати. Именно там
той продължава образованието си в училища за глухи. И в крайна сметка учи в
университета Галаудет, завършвайки на първо място в класа си през 1886 г. След
няколко успешни години работа като архитект за престижна фирма и като професионалист на свободна практика, той се жени за Агата Тигел, също глуха и първата
жена, спечелила бакалавърска степен по изкуствата от университета Галаудет, на
37-годишна възраст.
Брилянтен строителен дизайнер
Олаф проектира много сгради, включително училища, съдебни сгради,
църкви, резиденции и магазини. Неговите сгради се характеризират с широко
използване на естествена светлина, тъй като той е наясно с важността на визуалното изживяване за глухите хора (една от характеристиките на архитектурния
подход „глухо пространство” („Deaf Space”). Той е признат за талантлив архитект, но също прекарва времето си в рисуване. И не по-малко важно – в застъпване за правата на глухите хора по негово време.
„Аз самият съм глух. Най-голямата ми пречка не е моята глухота, а да
преодолея предразсъдъците и невежеството на онези, които не разбират
какво могат да направят глухите...” (из писмо на Олаф Хансън до президента Теодор Рузвелт през 1908 г.).

Училището за глухи в Северна Дакота, проектирано от Олаф Хансън.
Строителството му започва през 1892 г., когато той е на 30 години. Днес
сградата вече не съществува.

Двама исторически глухи архитекти: Олаф Хансън (роден през 1862 г.)
вляво, и Алексей Нашивочников (роден през 1970 г.) вдясно

АЛЕКСЕЙ НАШИВОЧНИКОВ
Алексей завършва Националната академия за изящни изкуства и архитектура
на Украйна, а по-късно завършва и магистърска степен през 2004 г. в Киевския
национален университет „Тарас Шевченко”. Никак не е било лесно да стигне
дотам. Първоначално семейството му иска той да посещава общообразователно
училище. Това завършило с пълен провал – бил изключен. В крайна сметка той
учи и завършва в училище за глухи деца. За да изпълнява работата си, Алексей
не се притеснява да взема писалка и хартия, за да пише, както и да общува по
имейл или да чете по устни, въпреки, че предпочита да общува на жестов език.
С химикалка и хартия Алексей общува със своите преподаватели в Киевския университет. „Нямах отстъпки”, казва той, припомняйки си времето в университета.
Архитект на девет метростанции в Киев
От 2004 г. Алексей работи в архитектурно студио, където е проектирал създаването на девет метростанции в Киев, столицата на Украйна, заедно с други
архитекти. Ако пътувате до Киев и използвате метрото като транспортно средство из града, е много вероятно да минавате през някоя от гарите, проектирани
от този брилянтен глух архитект.
Многостранен архитект, активист и художник
Алексей е много запален по изкуството и прекарва част от времето си в рисуване на картини. Той е член на Украинското общество на глухите (където води
курсове по жестов език). Той е и президент на Съюза на глухите художници в
Киев от 2017 г., който организира изложби, популяризира изкуството на глухите
и дейности за внушаване на стойността на изкуството при глухи деца.
Росица Караджова, по материали от интернет

Сградата - мемориал на Чарлз Томпсън е една от най-добре запазените
сгради, проектирани от Хансън. Издигната през 1916 г., тя се счита за първия
социален клуб в Съединените американски щати, създаден изключително за
глухи хора, с множество големи прозорци, позволяващи естествена светлина.
Първоначално е включвала голяма обща зала, зала за боулинг, социална зала,
дансинг зала с под от кленово дърво и детска площадка. През 2011 г. е вписана
в Националния регистър на историческите места, заради значението на сградата в американската архитектура и в социална история въобще.

Сградата - мемориал на Чарлз Томпсън в Минесота (САЩ), проектирана от
Олаф Хансън и построена през 1916 г.
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Стенопис в центъра на София
напомня за правата на хората с
увреден слух около нас

От няколко седмици столичани, живеещи на бул. „Патриарх Евтимий”, както и преминаващите по този оживен булевард, се удивляват и наслаждават на нестандартен стенопис
върху кооперацията на номер
60. Поводът беше отминалата
Международната седмица на
глухите. А идеята на организаторите — да привлекат вниманието на гражданите към глухата общност. На стената на
сградата е изобразен жестът
за думата „ЗАЕДНО”.
Идеята за този нестандартен
стенопис се заражда от съвместен проект между фондациите
„Мийтинг Пойнтс”, „Заслушай
се” и „МОГА”. Трите организации работят заедно по проекта
„UNSILENCED”, което в превод
от английски означава „освободени”. Идеята е глухите хора да
напомнят за себе си, за това, че
са част от гражданското общество и, че са равноправни на останалите.
„Искаме да разчупим стереотипа” – споделят организаторите. – „Да покажем мощта на жестовия език. Да покажем нашата
култура, начинът ни комуникация
с целия свят. Сами можем да направим толкова малко, заедно
можем да направим толкова много!” – този девиз следвахме сега.”
И така решават, че думата
„Заедно” ги обединява със света
и описва най-добре стремежите
им. Посланието е, че чуващите
не могат без глухите, както и че
глухите не могат без чуващите.
Веси Деянова от фондация „Мийтинг Пойнтс”, която участва в партньорство с
фондация „Visionary”, споделя за
магията и желанието за участие в
проекта: „Всеки един човек, който по някакъв начин се е докоснал до глухата общност най-вероятно има някаква много лична
история, която го свързва с тази
общност и която го е накарала да
се включи в не едно или две събития. За мен тази лична история
е едно събитие преди няколко
години, в което имах възможност
да се запозная с човека и голям
приятел Алескандър - Сашо. До
този момент си мислех, че глухите хора са хора с дефицит. Във
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ГЛУХИТЕ СРЕД НАС, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ

Семейство Трачук, които
създават собствен бизнес, за да
помагат на децата си
Представяме ви семейство Трачук – Янка и Денис от град София.
Двамата притежават собствен бизнес – изработват мебели по поръчка. Тя завършва магистратура
„Пространствен дизайн”, а той е
мебелист и тапицер. Родители са
на две прекрасни деца. Това, с което се различават от повечето хора
е, че и двамата не чуват. Глухотата
обаче не им пречи, напротив – прави ги по-амбициозни. През годините сменят много професии, докато
накрая решават да създадат нещо
свое, като обединят талантите си.
Двамата съпрузи са водени
от грижата за децата си. Те търсят
начин да съчетават родителстването с професионалното си развитие. Именно заради това създават
собствен бизнес, за да определят
сами работното си време.
Янка и Денис започват да създават красиви мебели по индивидуална поръчка. Клиентите им са както
чуващи, така и глухи. Янка изпълнява ролята на мениджър в семейната фирма. Тя води разговорите с
клиентите, уточнява подробностите.
След това двамата с Денис измислят
дизайна и той го изработва. Досега
нямат недоволни клиенти.
Любовта между двамата се заражда в СУУУС, гр. София, още от
ученическите им години, когато
Янка и Денис са едва в 7 клас. Преминават и през хубави, и през тежки моменти, но винаги са заедно.
По-късно Янка завършва „Пространствен дизайн”, а Денис става

въпросното събитие мой колега
зададе въпрос на Сашо - ако имаше възможност да си направи
операция и да не бъде вече глух,
дали би го направил? И той се
обърна и каза - „Не!” Това много ме стъписа и докосна, защото
осъзнах, че на глухите хора нищо
не им липсва, те нямат дефицит. Просто контактуват по един
по-различен начин от нас. Това
доведе до серия от събития и
възможности, с които с фондация „Мийтинг Пойнтс” решихме
да реализираме така, че да мо-

гат и други хора да се докоснат
до света на глухите по начина,
по който го направихме ние – до
техния език, култура.
Този стенопис е последният
проект, който успя да събере
глухи и чуващи на едно място,
така че да комуникират, да споделят. Той е крайният резултат
на проекта „Unsilenced”, който
е финансиран от Национален
фонд „Култура
Стенописът е рисуван от артистите Костадин Кокаланов и
Албена Лимони.

мебелист. Именно затова решават
да обединят талантите си и да се
насочат към създаването на мебели по поръчка.
Комуникацията с чуващите
клиенти не се оказва проблем. Семейството споделя, че ако има желание, има и начин. И двамата чудесно отчитат по устните. А ако се
налага комуникация по телефон,
вече има начин с писане през приложенията. Така, че бариери няма!

КРЪГОСЛОВИЦА

Страницата подготви Надежда Мирчева

СУДОКУ

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 18/2021

От клетката с чертичка по посока на часовниковата стрелка: 1. Птица с дълги
крака и шия. 2. Деец на българското освободително движение в Македония (18771905). 3. Стремително нападение срещу противник. 4. Древно стенобитно оръдие. 5.
Такса за превозване на стоки с кораб, железница и др. 6. Кумири. 7. Точка на небесната
сфера, противоположна на зенита. 8. Герой на Боян Болгар от романа „Син срещу
баща”. 9. Древноримска и средновековна сребърна монета. 10. Водоплаваща птица от
раздел гъскови. 11. Шведски химик, инженер и индустриалец (1833-1896). 12. Част от
квитанция, която остава към кочана. 13. Стихотворение от Радой Ралин.
Съставила: Василка Кирова

