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Уважаеми госпожи,
приемете най-сърдечните ми поздрави по случай 65-годишни-

ната на вестник „Тишина” – издание на Съюза на глухите в България!
Отстоявайте добрите традиции, положени през всичките 65 го-

дини!
Знанието, споделяно чрез вестник „Тишина” е светлина!
 Вашите читатели Ви очакват, за да споделят с Вас тази светлина 

и да бъде житейският Ви път изпълнен с мъдрост и лекота!
Щастлив съм, че в тези дни споделяме празничното вълнение!
Бъдете здрави и усмихнати!

Николай Нинов
Председател на Съюза на глухите в България

НА ВЕСТНИК „ТИШИНА” – 65-ГОДИШНИНА
Вестник наш любим и скъп,
ти измина дълъг път.
През много бури оцеля,
от тебе черпим светлина.

Чрез страниците тъй любими,
преоткриваме света.
С мъдри пламенни слова
пред нас разкриваш чудеса.

Вестник наш любим и скъп, 
да е гладък твоят път!
Много творчески успехи
ти желаем занапред.

Валентина Маринова,
РО- Русе

Валентина Маринова,
РО- Русе

ВЕСТНИКЪТ, ВЕСТНИКЪТ, 
СТАНАЛ НЕИЗМЕННА СТАНАЛ НЕИЗМЕННА 
ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА 

СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В 
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

 Вестник „Тишина” е уникал-
но издание.

 Дори и всички справки в ис-
торията на българската журна-
листика, а и на журналистиката 
по света до днес, не показват съ-
ществуването на друго, толкова 
дълголетно издание, посветено 
на живота и  стремежите за из-
ява на глухите хора. 

Нека се гордеем днес!
Нека се гордеем и с нашата 

велика сила и духовност, с която 
всеки един в годините е отдавал 
значение на важността и актуал-
ността на  информацията в този 
вестник. 

Тъкмо за това вестникът, ос-
вен всичко друго е имал ролята 
да бъде и обединител. В добри 
и в лоши години, тъкмо написа-
ното в „Тишина” е било стимул 
за нови помисли, но и за равно-
сметка.

Защото винаги вестникът е 
отразявал събитията с  искре-
ност и с достойнство, съобраз-
но с времето, в което живеем. 
Добро, или лошо е било вре-
мето - каквото го има. Винаги  
обаче, вестникът е давал  ува-
жение към мнението на всеки, 
но с почтената справедливост 
за правдините, а и за грешките. 
Които не са били спестявани ни-
кога на страниците му.

Скоро, помните имаше мно-
го лошо време  - на пълен лок-

даун, когато поради  пандеми-
ята всички бяхме принудени да  
останем по домовете си близо 
два месеца. За нас, глухите хора 
това беше непоносимо. Но и  то-
гава вестник „Тишина” продъл-
жи да излиза. И да разказва и за 
най-мъничкото, което имаше да 

сподели всеки един със своите 
приятели  от страната. 

За да бъдем заедно! Нещо-
то, което винаги ни е крепило, 
и без което не можем!

Продължава на стр. 2

 16 януари 1957 година е неговата рождена дата и начало на мисията му да запознава българската 
общественост с възможностите, постиженията, труда и живота на глухите хора.  

Но още повече-  и с идеалите и дейността на нашия Съюз на глухите в България.  
Динамиката, многообразието, превратностите в историята на Съюза на глухите в България, са на-

мирали винаги своето точно и подходящо място на страниците на съюзното ни издание.  Честно, отго-
ворно и достойно!

 Затова и досега  всеки нов брой на вестник „Тишина” е очакван с нетърпение от млади и стари, като 
неразделна част от света на нечуващите хора.

На 14 януари тази година се навършиха 40 
години от  излъчването на първото специали-
зирано телевизионно  предаване за хората с ув-
реден слух в България.

Няма човек от нас, който да не е гледал това 
предаване. Всеки петък, от 4 часа следобед по БНТ.

Създателите му днес могат да се гордеят – такъв 
рейтинг на предаване в телевизия, май няма през 
толкова време на съществуване. 

 Преди 40 години идеята за специализирано 
телевизионно предаване за хора с увреден сух 
се ражда в Съюза на глухите в България. Тогава  
Българската телевизия откликва за парттньорство и 
подкрепя идеята.

Успехът на това сътрудничество виждаме и 
днес! 40 години вече!

Сега имената на Христо Семерджиев, на 
Веселина Александрова, Добрин Керестелиев, и 
на Надежда Мирчева, която днес води предава-
нето, са ни толкова близки, че все едно живеем с 
тях.

На стр. 14-15 ви предлагаме да прочетете 
личния поглед за  Специализираното предава-
не за хора с увреден слух по БНТ на НАДЕЖДА 
МИРЧЕВА - днешната водеща на „Светът на 
жестовте“.

Прочетете! Историята ще ви достави  удо-
волствие и гордост.

ЮБИЛЕЙ И В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ   
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ВЕСТНИКЪТ, ВЕСТНИКЪТ, 
СТАНАЛ НЕИЗМЕННА СТАНАЛ НЕИЗМЕННА 
ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА 

СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В 
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

От стр. 1

Това е нашият вестник „Тишина”! Вестникът, чрез който мо-
жем  и да общуваме винаги помежду си!

Но тук е мястото и времето да кажем защо, защо може да 
се случва всичко това днес?

И да дадем истинския верен отговор. 
Защото през всичките тези години – 65 вече, вестникът е 

следвал заветите на неговите основатели – за преданост, себе-
отдаване и любов към живота на глухите хора. 

И нека отдадем почит на светлите личности – онези тъй 
млади  тогава, основатели на вестник „Тишина”. 

В първия брой още, който „жари” пръстите на всеки, който 
се е докоснал до него, се четат имена на репортерите му като:
Марчо Радулов, Георги Добруджалиев, Венелин Иванов, Дими-
тър Краев, и... скромния подпис на международния редактор –
Д. Денев. Година по-късно Дечо Денев ще започне да пише 
статии във вестника за „Възпитание на глухонемите деца от 
предучилищна възраст”, „Участие на глухите ученици в труда 
на семейството”, „Ограмотяване на възрастните глухонеми”. А 
още десетилетия по-късно – името на Дечо Денев ще стане па-
трон на нашето училище в София.  Някъде във втората година 
на вестника пък се появяват и имената на Димитър Тишин, на 
Никола Янулов, на Лазар Марков, и на... младия спортен ре-
дактор Васил Панев, който по-късно цели  46 години ще бъде 
председател на СГБ!

Е-еех! Какви хора са създавали вестник „Тишина”!  
Титани на делото на Съюза на глухите в България!
Всъщност – първите ни журналисти.
Оттук нататък – животът просто не може да не следва свои-

те правила. Няма как!
Главни редактори на вестника след Венелин Иванов стават  

Николай Добрев,  Сийка Горчивкина, Красимир Георгиев, Ли-
ляна Елицина, Катя Илиева, Йорданка Димитрова. И всички те 
– за повече, или за по-малко години в редакцията, в историята  
на вестника ще бъдат запомнени като чисти и  истински сърат-
ници на глухите хора в България!  И на Съюза на глухите в Бълга-
рия, за който всеки от тях е дал част от своята душа!

През годините наградите за вестника са били много – и дър-
жавни, и съюзни. Награждаван е с орден „Кирил и Методий”, 
както и със сребърни и златни значки на СГБ, със златни и сре-
бърни медали за „Особени заслуги” към делото на СГБ и за 
„Особен принос”. Всъщност, няма съюзна награда – медал или 
отличие, което да не е получавал вестникът.

И това е защото винаги е вървял – дори изпреварвайки време-
то, със своите рубрики и специализирани страници. Като напри-
мер – детското вестниче „Звездица”, като страниците за поезия и 
литература, като научни публикации и други. Година след година, 
благодарение на редакционния екип и присъствието на десетки 
сътрудници,  вестник „Тишина” обогатява рубриките си и актуали-
зира съдържанието и формата си според модерните технологии. 
От 2016 година вестникът излиза изцяло цветен, на изключително 
качествена хартия и с ново оформление и печат. В последните го-
дини вестникът се издава и онлайн в интернет страницата на СГБ.

Днес обаче – тук и сега, уважаеми читатели, искаме да отбе-
лежим нещо изключително важно, което може и да е убягвало 
понякога.

А именно, че вестникът е колективно дело! Да!
За да го има в ръцете ви на всеки 15 дни,  са нужни усилия-

та на много, много хора. 
Като започнем от председателя на СГБ г-н Николай Нинов, 

който с упоритост отстоява истинността на информацията във 
всеки един брой, като после с уважение проследим работата на 
екипа от експерти и специалисти в ЦУ на СГБ, които ни осигуря-
ват сигурност и комфорт  за творчество, като видим по-нататък 
работата по дизайна, после работата на печатарите.

Но и още – всъщност най-важното! Вестникът не би могъл да 
го има  без нашите сътрудници! Без верните ни приятели – ко-
ординаторите от районните и териториалните ни организации. 

И когато казваме, че вестникът ни е уникален, то е защото 
уникално е и  сътрудничеството и съпричастността на всички 
тези хора! 

Юбилеят на вестника ни е юбилей 
и за всички тях!

Благодарим на всички, чии-
то думи ще прочетете специално 
по-долу.  На пръв поглед скромно 
малко думи – но толкова значими, 
защото са казани от тях!

Щастие е да ги прочетем. И 
да ги споделим на страниците 
на днешния брой на вестник 
„Тишина” с вас! А това е брой 
1357!

Да можеше всички тези до-
бри думи да прочетат и пър-
вооснователите  на нашия 
вестник, които са направи-
ли първия му брой преди 
65 години – сигурно  биха 
се радвали. Сигурно. Дано да 
сме опазили устрема и най-ве-
че достойнството ни!

Но четете сега за нас  – днес. 
Днес – за вестник „Тишина”.

Йорданка Димитрова

Юбилеят на вестника ни е юбилей 
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Кога се изтърколиха тези 65 
години? Незабелязано отстрани, 
но с много усърдие и труд от еки-
пите на редакцията и, разбира 
се, с голяма любов към хората с 
увреден слух.

За мен беше чест и удоволст-
вие да работя с  колегите през го-
ляма част от тези години!

Да наблюдавам как и през 
бурните дни на динамичното 
време, в което живеем, вест-
ник „Тишина” остана вестникът, 
който информираше своите чи-
татели за всичко, което касаеше 
съюзния живот от единия до дру-
гия край на страната. За важните 
международни новини и инте-
ресните  национални събития и 
много друга, полезна за хората с 
увреден слух информация. Неза-
висимо от условията и ограниче-
нията през последните 2 години, 
той не спря да списва и да подна-

ся така нужната просвета на чле-
новете на СГБ. 

Честит празник колеги, с по-
желание да продължавате още 
много по 65 да отразявате исто-
рията на СГБ и да пишете своята!

Много успехи, щастие и бла-
годенствие. 

Само напред!

Вестник „Тишина” го позна-
вам още от дете. Моите родите-
ли  го получаваха като членове 
на Съюза на глухите в България 
у дома. И  аз  съм израснала  с 
него. 

Когато дойдох да работя в 
СГБ, вестникът ми беше познат 
и естествено, винаги с приори-
тет съм помагала. А като служи-
тел на съюза, вестникът за мен 
е бил в някаква степен и част от  
професионалния ми живот.  

И сега административно по-
магам с каквото мога.  Защото 

винаги съм чувствала, че вест-
никът за глухите е „прозорец 
към света”. Те научават всичко 
– и като информация, и като до-
кументи от вестник „Тишина”.

Но и друго искам да отбеле-
жа – че винаги, през всичките 
тези години, ръководството на 
Съюза на глухите в България е 
отделяло по достойнство вни-
мание към вестник „Тишина”. 

И това е заслужено!

Честит да е юбилеят на на-
шия вестник!

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
специалист „Стопанска дейност” при ЦУ на СГБ

Отлетяха годините като вне-
запно литнало ято!

Погълнати  от проблемите на 
нашето задъхано ежедневие, не 
ги усетихме как отлетяха. Цели 65 
години! Един човешки живот! Го-
дини, през които човек пораства, 
трупа житейски опит, учи себе си, 
учи и хората около себе си, пре-
живява всички житейски пробле-
ми, неизменно трупа житейски 
опит  и... помъдрява! 

Помня с каква гордост сегаш-
ната ни главна редакторка Йор-
данка  Димитрова възкликна по 
време на отбелязването на 60-го-
дишнината на вестника ни: „Ние 
сме единствените в България с 
толкова дълъг стаж!”

И наистина – цели 65 години 
нашият вестник служи вярно на 
нашата кауза. Каузата на хората 
лишени от слух. 

И моят живот вървеше успо-
редно с живота на вестника. Кога-
то постъпих в редовете на съюза, 
годината беше 1958. Вестникът 
току що се раждаше под мъдрото 
ръководство на нашия учител-ло-
гопед Венелин Иванов, който с го-
ляма любов го обгрижваше и не-
прекъснато привличаше не само 
чуващи журналисти, но и глухи 
пишещи братя и сестри.  Учите-
лите от специалните училища, 
специалисти-сурдопедагози у нас 
и от Русия, споделяха своя опит, 
трупайки нови знания, нов све-
тоглед за проблемите на глухите 
хора. И аз бях една от тях, която се 
учех от по- старите и  по-опитните, 
за да решавам проблемите на на-
шите лишени от слух хора. И така 
израствах като пишеща заедно с 
вестника ни. 

Но този вестник не беше само 
знания и опит на знаещи и прак-
тикуващи хора. Той беше изряден 
дневник на всички събития в на-
шия живот в тишината. Шумни и 
радостни събития, които даваха 
отражение  и в обществото на чу-
ващите. Национални и междуна-
родни симпозиуми за решаване 
проблемите на глухотата. После 
се заредиха  национални фести-
вали на художественото творчест-
во сред нечуващите хора,  турис-
тическите събори, международ-
ните срещи на обмен с глухи хора 

от другите страни. Наша гордост 
беше домакинството на  VІІІ кон-
грес  на Световната федерация 
на глухите през 1979 г. във Варна, 
последвано от спортната олимпи-
ада през 1993 г. в София, и още 
много други събития, които изди-
гаха авторитета на нашата страна 
пред света! И всички тези важни 
прояви в живота на нашата орга-
низация намираха  верен прочит 
на страниците на вестник „Тиши-
на”. И от  фактите,  записани в този 
изряден дневник, след това се 
създаде 85-годишната история на 
нашата организация и дейност!     

През тези 65 години вестникът 
преминаваше  от  едни ръце в дру-
ги. След Венелин Иванов, главен 
редактор беше Сийка Горчивкина, 
после я смени енергичната и бор-
бена Лиляна Елицина. И двама 
мъже оставят своите следи като 
главни редактори – Николай До-
брев и Красимир Георгиев. От тях 
двамата първият не оставя следи 
заради краткия му престой. После 
идва тихата и скромна Катя Или-
ева. А днес – днес, в  65-годиш-
нината, вестникът се ръководи от 
главната редакторка Йорданка Ди-
митрова, която редовно ни зареж-
да със своя ентусиазъм и оптими-
зъм, че всичко при нас глухите ще 
бъде хубаво и сполучливо! Всички 
те бяха различни характери, но ги 
обединяваше  едно общо нещо – 
голямата им любов и всеотдайност 
към проблемите на лишените от 
слух хора и всеотдайното им жела-
ние да допринасят за решаването 
на тези проблеми и подобряване 

живота на хората без слух.
Редно е в този кратък праз-

ничен преглед да спомена и за 
глухите сътрудници на вестника, 
които  ратуваха за отразяването 
на тези  проблеми от своя глед-
на точка  и едновременно с това 
израснаха и се оформиха като 
пишещи творчески личности: 
до първопроходците Димвитър 
Краев - Тишин от Горна Оряховица 
и Марча Радулов - основател на 
Съюза на глухите, се изявиха Ко-
льо Коев от Шумен; Анастас Ста-
тев от Добрич; Ганка  Недкова от 
Русе;  Илия  Пейчев, Спас Кумчев 
Георги Марков и Тилка Кайрякова 
от Пловдив; Йорданка Босашка 
от Хасково; Антония Хубенова от 
Стара Загора; Мариана Вадсилева 
от Варна; Петя Митева от Добрич.  
От софийския кореспондентски 
актив  най често се появяваха  на 
страниците на вестника публи-
кациите на Петра Ганчева, (Петя 
Димова); моя милост – Миряна 
Мошева; Шинка Стефанова; Рай-
ка Вълкадинова; Райна Томова; 
Зоя Гюрова; Константин Мано-
лев и Дамян Калчев. Неизменен 
в илюстрациите на вестника бе 
художникът Любомир Стайков, 
а актуален в  карикатурите беше 
Коста Златарев. Редактор на вест-
ника беше и Нешо Мустакерски 
– световен шампион по шахмат, 
фотограф и поет с неповторими 
стихове; Христо Шойлев – автор 
и фотограф, заснел почти всички 
съюзни събития. И продължите-
ля на неговото дело  Александър 
Добрев. 

Редно е да отбележа, макар и 
с две думи, че всички координа-
тори на районните ни дружества 
бяха активни дописници, които 
ни осведомяваха за  събитията  в 
живота на нашите глухи хора на-
право от извора.

И днес, в навечерието на 
65-годишнитата на този наш 
вестник, с пълно право можем 
да се гордеем, че благодарение 
на усилията на тази армия от пи-
шещи братя и сестри вестник „Ти-
шина” се утвърди  като значима 
обществена медия със свое мяс-
то в живота на членовете на СГБ.

Вестник „Тишина” винаги е бил 
моят вестник, за който съм се рад-
вал, че мога да помагам с грижи и 
усилия, за да бъде видян и от хора-
та, които не са абонирани за него. 

Да, абонатите го получават на 
хартия, но още толкова хора го 
четат и на уеб страницата на СГБ 
в интернет. 14 години вече – все-
ки месец имам грижата да пуб-
ликувам броевете на вестника 
там. За мен това е отговорност. 

А също така реализирам кли-
повете към вестника, предназ-
начени за фейсбук страницата 
на съюза.

През годините винаги съм 
имал доброто приятелство на 
двете редакторки – Петра Ганче-
ва и Йорданка Димитрова. А това 
приятелство ми е помагало да 
съм полезен и за вестник „Тиши-
на”.  По време на спортни съби-

тия, на фестивали и други, винаги 
съм бил с тях.

Години наред на последната 
страница на вестника се публику-
ват и моите  задачи за „Судоку”. 
Мисля, че и това е полезно за чи-
тателите. 

Поздравявам вестник 
„Тишина”! 
Искам да го има винаги!

МАЯ ГЕОРГИЕВА
главен счетоводител на Съюза на глухите в България

Честит юбилей, 
скъпи наш вестник „Тишина”!

ВЕРА ВАСИЛЕВА
завеждаща административна служба в ЦУ на СГБ

Повече от 40 години следя и 
съм свидетел на списването на 
вестник „Тишина”. И мога смело 
да кажа, че това е единственият 
вестник,  който се задържа през 
годините и сe утвърди.

Вестникът не само е приз-
ван, но той отразява истинските 
проблеми на глухите граждани. 
Отразява техните прояви и меро-
приятия както на ниво първични 
организации, така и на районно и 
на централно ниво. 

Все повече в последните го-
дини се повишава качеството на 
списването и разнообразието на 
рубриките, с което вестникът се 
превръща в желания партньор – 
не само на глухите граждани, но и 
на техните чуващи съмишленици.

Много добре вече се отра-
зява и цялостният живот - кул-
турен, спортен и туристически! 
Във вестника може да откриете и 
много интересни  статии – както 
български, така и чуждестранни, 

свързани с образованието и кул-
турата на глухите хора. 

Прекрасен вестник! Близо до 
хората с увреден слух. Близо и до 
всички нас с публикациите, но и 
с много снимки за всичко важно, 
което се случва в  съюза.

  Пожелавам нови успехи на 
вестника, а на колектива – про-
дължавайте все така! 

Живи и здрави!

АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ
оператор аудио съоръжения във видео центъра на СГБ

65 години вестник „Тишина”
МИРЯНА МОШЕВА

Вестник „Тишина“ е един от най-ста-
рите и уважавани български вестници. И 
макар че вече е на 65 години  „Тишина“  
продължава да е млада, съвременна и 
модерна медия, която се бори, защитава 
и отстоява правата и интересите на глу-
хите хора в България. „Тишина“ е техният 
верен приятел и събеседник и така ще 
бъде винаги!

През годините съм изграждал гра-
фичните концепции на много вестници, 
списания, книги, плакати и прочее харти-

ени издания. Но когато създавам визия-
та на в. „Тишина“ – с помощта на неговия 
чудесен екип, се чувствам някак особено 
извисен и пълноценен. Защото за мен 
този вестник е хартиеният рицар, който 
отстоява интересите не само на глухата 
общност в България, а и на цялото Оте-
чество!

Бъдете здрави, създатели на вестник 
„Тишина“ и продължавайте да браните 
истината, човечността и добротата!

БОРИС ЗЛ. ПАВЛОВ, графичен дизайнер

 ВЕСТНИК „ТИШИНА” –  ХАРТИЕНИЯТ РИЦАР на глухата общност



РО-Плевен

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 
НАШ ЛЮБИМ ВЕСТНИК „ТИШИНА”

65 години ти отразяваш най-хубавите и значими момен-
ти от нашия съюзен живот. Малко са тези вестникарски изда-
ния, които могат да се похвалят с такъв дълъг период И нека 
си спомним за твоите прекрасни редактори  през годините - 
Венелин Иванов, Николай Добрев, Сийка Горчивкина, Красимир 
Георгиев, Лиляна Елицина, Катя Илиева....  

За твоите страници  - те отразяваха: асамблеи, туристически 
събори,  състезания, фестивали, спортни мероприятия, конгреси ,трудови по-
стижения в предприятията, и  какво ли още….Един богат културен и социален 
живот.

 Но нека благодарим и на последния редакционен колектив и най-вече на 
г-жа Йорданка Димитрова, която през тези две тревожни години успяваше 
да намери и най-малкото зрънце красота и позитивност за нас, читателите. 
Да подбере подходяща рецепта за храна, или козметика. Да ни представи 
успели хора, да ни запознае с това, което прави за нас ръководството на ЦУ и 
с неговите решения. Да го направи интересен и полезен.

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ТЕ ИМА. НАШ ЛЮБИМ ВЕСТНИК „ТИШИНА”!
ОТ  Р О ПЛЕВЕН

Димитрина Каракирова, координатор
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РО-Бургас

Вестник „Тишина” 
е кауза и летописец

По думите и едно от определенията за вестниците е, че са 
летописци на времето, но съхранявайки паметта на период от 
време, те пишат и собствената си история.

Навършват се 65 години от издаването на първия брой на 
вестник „Тишина”. Тази годишнина се отбелязва, защото вест-
никът е устоял на всички бурни събития в страната през тези 
65 години и заслужава това внимание. Заслужават внимание и 
всички, които, въпреки превратностите, са работили в него и 

старателно са записвали важни събития от развитието на Съюза на глухите в 
България и главните герои в тях. 

Написаното във вестника не може да се изтрие с едно кликване на мишка-
та – то остава. И това е добре, защото сега, разлиствайки старите издания на в. 
„Тишина”, откриваме много ценни сведения за хора и събития. Предпочитани 
са рубриките, в които се разказва за мероприятията и успехите на районните 
организации. Интерес представляват и информациите за изявите на българ-
ските глухи хора. Умишлено или случайно някои събития и хора са били заб-
равени, но те са имали важно значение не само за СГБ, но за цялостното му 
развитие. Всичко това заслужава да се покаже, да се напомни на общността 
на глухите хора какво притежават, за да преценят дали искат да го запазят 
това свое богатство и продължат, или да го закрият, както често се случва през 
последните години.

Може да се отбележи, че в. „Тишина” е имал каузата да обединява 
глухите хора и да бъде будител през всичките тези години. 

Районна организация на глухите в Бургас

РО-Дупница

Поздрав  за вестник  „Тишина”
Ръководството на РО на глухите в Дупница, от името на 

своите членове, най-сърдечно поздравява екипа на вестник 
„Тишина” по повод 65-годишнината   на вестника!

Бъдете  ЖИВИ И ЗДРАВИ, всички  вие, хората, които рабо-
тите, за да го има вестник „Тишина” – вестникът, който ни дава  
информация за това какво става в Съюза на глухите в България 
и в сродните организации на тлухие по света. 

Вестникът, който ни показва снимки на наши приятели от цяла България. 
Вестникът, който ни  дава ценна информация  за важни събития, закони, 

разпоредби и много други неща.
  Благодарим на хората, които работят във  вестник „Тишина” и най-сър-

дечно Ви поздравяваме!
Ръководството на РО на глухите в Дупница

РО-Русе

Честит юбилей на любимия 
ни вестник „Тишина”

Един юбилей  винаги е повод за равносметка, а за нашия лю-
бим вестник „Тишина” равносметката е 65 години да информира 
своите членове, да  пропагандира дейността на СГБ,  с което си 
извоюва своето място в живота на хората с увреден слух.

За историята на вестника, за трудното начало, за неуморната 
работа на редактори, сътрудници и дописници да отдадем голя-
мото си уважение днес. Поклон пред толкова почитани имена, 

които вече не са между нас: Димитър Краев -  „Тишин”, Венелин Иванов – ко-
гото имах възможността да познавам лично, Сийка Горчивкина, Васил Панев 
и всички, отдали време и сили да бъде издаван вестникът, а те са много и 
няма как да изредим всичките. И тези, които са живи, поклон и пред  тях: 
Миряна Мошева, Николай Нинов, главната редакторка Йорданка Димитрова, 
Петра Ганчева,  младото поколение което идва с нови идеи.

Вестник тишина” е чест за Съюза на глухите в България и за неговите чле-
нове, защото е историята на техния живот и дейността на нашия съюз, които 
са достойни за уважение.

От името на ръководствата на РО на глухите в Русе и на  „Тих труд- Русе” 
ЕООД, а също и от името на всички членове, поздравяваме редакцията на 
вестник „Тишина”, като им пожелаваме много здраве и да продължават със 
същият дух да правят любимият ни вестник!

Честит юбилей! 
Стефка Тончева, координатор на РО на глухите в Русе

РО–Варна 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК „ТИШИНА“,

Приемете поздравленията ни по повод вашия празник  -  65 
години от излизане на първия брой на съюзния ни  вестник.

 Всяка годишнина означава история, опит, традиции, утвър-
ждавани и прилагани във времето, с ясно намерение за развитие на вестика.

През годините са изживени добри и трудни периоди, но едно е останало 
неизменно - предаността към читателя.

На всички желаем здраве, сила на духа и воля да вървите все така веотдай-
но по пътя на духовността, с памет към тези, които са го извървяли преди вас 
и с доверие към идващите след вас.

РС на районна организация на глухите-Варна
Председател: Диян Демиров

РО-Хасково

Честит юбилей, уважаеми колеги
от вестник „Тишина”!

Като дългогодишни Ваши читатели, бихме желали да Ви поз-
дравим за юбилея на вестника! За тези 65 години вестникът 
извървя дълъг и не лек път. През всичките тези години екипът 
влагаше професионализъм и любов при подготовката на всеки 
брой, на всяка страница.

Пожелаваме Ви изобилие от интересни рубрики, творческо удовлетворе-
ние и умножаване на вашите читатели. 

Ние, от РО-Хасково, ще бъдем винаги п ри Вас!
Дерзайте! Бъдете здрави и силни, за да посрещнете достойно очакващите 

ви предизвикателства! 
Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково
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РО-Горна Оряховица

Написаното остава!
Поздравления на всички главни редактори, редактори и сътрудници на 

вестник „Тишина”, по повод 65-годишнината от излизането на първия брой на 
нашия вестник!

Членовете на нашата организацията в Горна Оряховица  пожелават на 
всички, ангажирани със списването и издаването на вестника, крепко здраве, 
остър и бистър ум и много мъдрост. За да бъдем винаги заедно.

Защото -  написаното остава!
Районна организация на глухите в Горна Оряховица

РО - Пловдив

Честит юбилей!
Приемете нашите най-сърдечни поздрави по повод 65-годишнината от 

създаването на обичания ни и любим вестник „Тишина”! 
Значима и заслужаваща уважение годишнина! 
Защото са много малко вестниците в България с такова дълголетие!
За този дълъг период той се е доказал като коректен и полезен източник за 

информация и като вестник, в който намират място материали за живота на 
глухите хора. 

Пожелаваме на редакционния екип здраве и сполука, лично щастие, остро 
перо, дръзновение, кураж и упоритост в благородната им професия! 

Честит юбилей и на многая лета! 
От ръководството на РО на глухите в Пловдив

РО–София 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ВЕСТНИК „ТИШИНА“
 Уважаема госпожо Йорданка Димитрова, 

главен редактор на вестник „Тишина“,
Уважаема госпожо Петра Ганчева,  

редактор на естник „Тишина“,

 От името на Районната организация на глухите в София Ви поздравяваме 
най сърдечно във връзка с 65 годишнината на нашия в.“Тишина“. 

В годините вестникът винаги е отразявал по достойнство всички меропри-
ятия и инициативи в СГБ, на много от които ние от софийската организация 
сме били инициатори и основни организатори.   

Вестникът е бил и наш съратник при организирането на много от събити-
ята, които сме преживявали и в които сме били заедно и с наши приятели от 
цялата страна.

С вестника сме споделяли и проблемите, обсъждани по време на нашите 
събрания,  и с  дебатите по време на нашите организационни форуми, на 
които  сме предлагали решения, които да предадем като идеи и новсти на  
всички други наши членове. 

 Пизнателните сме на колектива от редактори, които са се трудили и са 
отразявали събитията в съюза през годините!

 А на всички наши приятели от цяла България, изказваме пожеланието - Бъ-
дете винаги живи и здрави!  И да правим още дълго време нашия любим вест-
ник „Тишина“! 

                                            
От Районна организация на глухите в град София

РО-Шумен

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Скъпа редакция, приемете от името на РО на глухите гр. Шу-

мен и от мое име, в качеството ми на координатор на РО на 
глухите в Шумен, нашите поздравления по случай 65-годишния 
юбилей на вестника. 

Пожелаваме ви здраве, за да отразявате всички събития на 
нашите членове, както досега; много творчески успехи, за да се 
развиете до нечувани граници, да бъдете оценени за труда, който 

полагате, да откриете хубавата част на света, да бъдете позитивни, да ви оби-
чат читателите и колегите, но най-вече да получавате винаги уважението, което 
сте заслужили за толкова години преданост и работа!

Няма по хубаво нещо от това да бъдеш оценен и уважаван за всичкия труд!
Благодаря Ви за този Ваш труд, който полагате, за да информирате нашите 

членове за всичко, случващо се по света и у нас. Благодаря Ви за приноса Ви 
нашите членове да усетят, че и те са оценени и уважавани, че не забравяте 
техните рождени дни, техните събития в социалния им живот и че винаги 
могат да получат разбиране и най-вече усмивка от Ваша страна.

Честит юбилей, вестник „Тишина”!
От сърце пожелавам на екипа на редакцията да се срещат само със по-

зитивни хора, за да ви стимулират и да ви дадат музата, от която има нужда 
всеки творец, а вие сте точно това. 

Приемете нашите поздравления от името на ръководството на РО на глухи-
те в Шумен и от всички негови членове, а също и от мое име – Мая Саватеева!

Бъдете здрави и целеустремени! 
Ръководството на РО на глухите в Шумен

РО-Ямбол

Честит 65-годишен юбилей!
       

Уважаема редакция на вестник „Тишина”,
Вие утвърдихте позициите си вече 65 години с компетент-

ност и амбиция, спечелихте и запазихте доверието на своите 
читатели.

Вестник „Тишина” е издание, на чиито страници присъстват 
историята, настоящето и бъдещето на нашата организация - Съ-
юза на глухите в България.

Пожелаваме Ви все така да работите с любов към хората с увреден слух за да 
имат своевременна и актуална информация за проблемите и новостите в Бълга-
рия и по света.

Бъдете здрави и оптимисти за доброто на Съюза на глухите в България!

Иванка Атанасова, координатор на РО на глухите в Ямбол

РО-Стара Загора

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаема г-жо Димитрова,
уважаеми съюзни членове,

По случай 65-та годишнина на вестник „Тишина“ имаме удо-
волствието да ви поднесем своите най-сърдечно благопожела-
ния.

Бъдете горди от постигнатото през годините!
Нека бъдем заедно в усилията си да съградим живот, в който 

да се развиваме като пълноценни идостойни хора!
Да направим така, че да имаме повече и по-голям избор за изява на свои-

те възможности.
Приемете нашите най-искрени пожелания за здраве, сили и успехи.

Честит празник!

Районна организация на глухите - Стара Загора
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ДОКОСВАТЕ СЪРЦАТА 
НА ГЛУХИТЕ ХОРА ПО СВЕТА

Приемете най-сърдечните ми поздравления по случай годишни-
ната на уважавания и четен от мен вестник „Тишина“. За тези 65 го-
дини вашият вестник намери многобройни глухи читатели и спечели 
верни глухи приятели. 

Свободата на словото и независимостта на медиите са основни 
човешки права, които гарантират устойчивостта на глухото обще-
ство.

 Пожелавам ви, заедно с годините, които оставяте зад себе си, да 
увеличавате професионалните си постижения и доверието на чита-
телите си. Уверена съм, че хората винаги ще имат нужда от обектив-
на информация, различни гледни точки и задълбочени анализи на 
събитията от България и света. 

 Като председател на Младежката организация към Съюза на глу-
хите в България искрено приветствам целия екип на вестника и вяр-
вам, че талантът и всеотдайния им професионализъм и занапред ще 
ги съпътстват в тяхната работа. 

Не се съмнявам, че всички заедно ще продължаваме да разви-
ваме вестника като надежден източник на информация за глухото 
общество в интерес на страната ни.

 Все така творческо дълголетие! Нека читателите от всички въз-
расти, млади и с различни интереси да продължат да бъдат винаги 
така всеобхватно информирани от вас.

Докосвате сърцата на глухите хора по света.
Росица Караджова

председател на Младежката организация към СГБ

ВЕСТНИК „ТИШИНА“
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА6
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АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ
София 1000, "Иван Денкоглу" № 12 -14,
тел./факс: 987 26 46
e-mail: ardus@abv.bg; www.ardusbg.com

ДО
РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ
НА ВЕСТНИК „ТИШИНА”
ГР. СОФИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АРДЕС

от Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

Уважаеми приятели,

С голямо удоволствие ви поздравявам от името на Сдружение 
"Асоциацията на родителите на деца с увреден слух" за 
шестдесет и петгодишнината на вестник „Тишина”!

През годините вестникът се превърна в любимо място за глухите 
хора. На страниците му читателите намират всякаква актуална 
информация, споделят своя история, търсят и намират помощ и 
подкрепа.

От сърце ви пожелавам, да продължавате със същия 
професионализъм и ентусиазъм да предлагате полезна, 
достоверна и достъпна информация. 

Честит юбилей!

                                                         Мария Кръстева
                                                         Председател на АРДУС

ДО СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
До редакцията на в. „Тишина”

Уважаеми колеги,
Приемете нашите искрени поздравления по случай 65-годиш-

нината на изданието на Съюза на глухите в България, вестник „Ти-
шина”. 

Както всички издания  на организациите на хората с увреждания 
„Тишина” е своеобразен летопис на огромните усилия на центра-
лата и на местните структури на Вашия съюз да помагате на хората 
с увреден слух да се интегрират в обществото, да намерят адекват-
на изява или трудова реализация, да отстояват своите права. 

Пожелаваме на редакционния екип да поддържа все така упо-
рито и журналистическия, и публицистичния „огън” в името на на-
шата обща кауза - достоен живот за хората с увреждания в Бълга-
рия!

Пожелаваме ви здраве, лично щастие и повече признание от ва-
шите читатели и редовите членове на СГБ!

11.01.2022 г.                                     С УВАЖЕНИЕ - Красимир Коцев
София                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИБ

ВЕСТНИК „ТИШИНА“
25 януари 2022
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ВЕСТНИК „ТИШИНА“
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Мариана Василева,  Варна

За мен в-к „Тишина” е кокиче, 
пробило снега, момиче, 

по-силно от зимата!
Редовен читател и абонат съм на в-к „Тишина” от 1989 г., когато 

след оглушаването си, попаднах в света на хората с увреден слух. 
Сравнявам вестника с едно силно момиче по две причини. Първата 
е, защото главните редактори и повечето членове на малобройната 
редакция през тези години все са били от нежния пол. Втората е за-
щото „Тишина”, наистина е  едно момиче, което с безкрайна обич, 
воля, търпение, с нестихващ копнеж по изконните женски идеали за 
добруване и родолюбие, и с много момичешка жизнерадост ни учи, 
че най-важното е да живеем в мир и сговор, и винаги да сме отворе-
ни към красивото, достойното. С това не искам да подценя приноса 
на мъжете в редакцията, а да ги окуража да бъдат все така здрава 
опора на влюбеното ни момиче, защото само влюбено момиче може 
да извезе кърпата си прекрасно, с мерак! 

На страниците на вестника има изключително богат спектър от 
актуални събития, полезна информация, много интересни статии по 
разнообразни сфери от живота на хората с увреден слух. И всички 
новини и други теми, дори критичните материали, са поднесени на 
висок художествен стил, с много добър тон, убедително насочват чи-
тателите си към добронамереност и градивност.  

В живота на всички ни има много проблеми, но болката, която 
ни причиняват те, е за да ни поучат и карат да се развием в нови 
посоки, да израснем като личности – способни и полезни за себе си, 
за семействата си и за обществото. Сред всички възрасти и краища 
на България и света, в настоящето, и в миналото има безброй геро-
ични примери от живота на хората с увреден слух, с които вестник 
„Тишина” щедро ни запознава и вдъхновява. Моята лична оценка 
ни най-малко не е преувеличена. Журналистите от в-к „Тишина” са 
високо оценени с награди от висок професионален ранг, защото са 
ги заслужили! 

Нищо не е нахалост! Скъпи приятели от редакцията на вестник 
„Тишина”, Вашата всеотдайна работа има огромен принос за това, че 
днес ние, хората с увреден слух, сме една невероятно сговорна общ-
ност от истински прители! Освен това, Вие все повече помагате на 
широката общественост да се запознае с нашите добри традиции и с 
общи усилия да счупим бариерата между нас. 

За всичко това днес Ви благодаря и пожелавам здраве, вдъхнове-
ние, дръзновение, удовлетворение и настроение!

Най-много обичам да чета за постиженията на млади хора от на-
шия Съюз на глухите в България и това ми дава основание да вярвам: 
ще пребъде все така силно нашето славно, мъжко момиче вестник 
„Тишина”!

Тилка Кайрякова, Пловдив

Днес се чувствам много нос-
талгично. Чувството някак си 
се подклажда и от топлината 
у дома, докато отвън вихрено 
се носят снежни завоеватели. 
Вали. И навява. Пред очите ми 
се трупат спомени. Цяла върво-
лица. Яростно завладяващи кът-
чета на съзнанието ми и избух-
ващи в ярки образи.

Пътят ми в СГБ започна от 
вестник „Тишина”. Той беше 
първият ми допир до един нов 
свят, в който, по неведомите 
пътища на съдбата, се бях озо-
вала. И първият стимул. След 
ужасното „А сега накъде?” ми 
даде посока. Посоката на творе-
ца, който винаги е живеел в мен 
и който от време на време си 
показва таланта иззад съдбов-
ните превратности. Когато за-
губих слуха си, се радвах, че не 
съм се посветила професионал-
но на балетното изкуство, ма-
кар от шестгодишна да съм му 
пленник. Радвах се, че няма да 
преживея крайните вътрешни 
разкъсвания на „преди и след”, 
на „можех и не мога”. Затова 
пък бях трижди благословена, 
когато на страниците на същия 
вестник „Тишина” прочетох, че 
в родния ми град има група по 
модерен балет. За глухи. И аз 
започнах ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно да казвам „искам”. 
Дотолкова се видиотих, че не 
мирясах, докато майка ми не ме 
хвана за ръката и не ме заведе 
в клуба на районната организа-
ция, за да ме запише в групата. 
Възторг! И едни широко отво-
рени очи. Моите. Те и до днес 
така са си обърнати към света 
– с широко любопитство, но то-
гава бяха още по-, по-... Можете 
да си представите, нали? За мен 

онзи миг беше връщане към 
нещо, което бях загубила без-
възвратно и което можех отново 
да правя. Класическият балет 
и до днес е любовта на живота 
ми.

Много нови неща изпробвах 
за пръв път на страниците на 
този вестник. Например силата 
на перото. Бях чувала, че е ог-
ромна, но не бях се изправяла 
пред нея. Дотогава не бях си 
служила аз самата с тази стихия. 
Не и в такава степен. Когато, пак 
по неведомите пътища на съд-
бата, перото смени четката в ръ-
ката ми, не знаех каква непре-
одолима сила отприщвам. Със 
словото. То има повече колорит 
и багра от боите. Уверих се. А ко-
гато мълчи и не казва нищо, то-
гава най-силно крещи и говори. 
Боите не могат така. Знам го. От 
личен опит го знам.

Непрекъснато обаче се пи-
там дали аз я управлявам и 
насочвам в определена посока 
или тя мен. Мисля, че е второто. 
Иначе как да си обясня толкова 
много статии, написани от мен 
и публикувани на тези страни-
ци, за които всеки път се чудя 
аз ли съм ги писала или някой 
друг. Често съм плакала, докато 
си чета словотворенията. Не за-
щото си мисля, че са лоши или 
пък скучни и бездарни, нито че 
са гениални, а защото не мога 
да повярвам, че прочетеното е 
излязло изпод моето перо. Като 
магическо е. Перото сякаш си 
има своя воля. Не мога насила 
да го накарам да пише за нещо, 
за което не му пука. Пише само 
тогава, когато се усеща свърза-
но и има какво да каже. При-
лича на окултен ритуал. Сядам, 
замислям се, написвам първата 

дума и сякаш потъвам в сън, от 
който се будя в края на статия-
та, когато слагам финалния пре-
пинателен знак.

Страниците на вестник „Ти-
шина” какви ли не стилове на 
писане не ми позволиха да из-
пробвам? Художествени, публи-
цистични, биографични, офици-
ално-делови, тясно научни. Ето, 
днес търпи дори и плахите ми 
опити в дълбоката жестова нау-
ка. Съжалявам само, че няма от-
къде да черпя опит и разчитам 
единствено на собствената си 
практика и на силата на перото, 
което смело и уверено ме дърпа 
напред из дебрите на тази слож-
на и нерегламентирана все още 
у нас наука.

Когато разлистя поредния 
брой на вестника, всеки път се 
сещам за моя първи досег с него 
(откакто съм член на СГБ, та до 
днес съм абонат на „Тишина”). И 
ми се иска да вярвам, че не съм 
единствената, която е получила 
вдъхновение и стимул от страни-
ците му през годините. Иска ми 
се да вярвам, че в страниците му 
днес някой ще намери своето 
вдъхновение и ще положи нача-
лото на своя творчески път. Днес 
той става на зрелите 65 години и 
ми се иска да кажа едно голямо 
БЛАГОДАРЯ! Затова, че ми даде 
посока, когато имах нужда от 
нея. Че ми даде поле за изява. 
Че ме насърчи в писането и ми 
каза: Можеш още! Че ми даде 
зрялост на погледа, водейки ме 
със своята опитност. Поднасям 
дълбок благодарствен поклон и 
признателност!

Честит рожден ден, 
вестник „Тишина”!

Зоя Гюрова

ВЕСТНИК „ТИШИНА“ НЕ СПРЯ 
ДА „ГОРИ С ПЛАМЪКА НА ЗНАНИЕТО“ В 

СЪРЦАТА НА СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ!

65 години вече вестник „Ти-
шина“ информира всички нас, 
а и обществото за живота и дей-
ността на Съюза на глухите в 
България! 

Въпреки пандемичната обста-
новка в България, съюзните чле-
нове не спряха да живеят и да 
раздават любовта си към близки 
и приятели и да помагат за живо-
та на организацията. 

 Не спряха да се интересуват 
и за дейността на сътрудници-
те на вестника, които не спират 
да работят за вестника и дават 

конкретни насоки за живота на 
съюза.

 Да, вестникът беше създаден 
преди 65 години, но и до днес не 
е спирал да работи за съюзната 
дейност. Имаше висоти и спадо-
ве, но нито веднъж вестникът не 
е не е спирал да работи .

 От 38 години съм сътрудник 
на вестник.“Тишина“ и винаги 
съм се стремяла да отразявам 
по най-добрия начин живота и 
дейността на съюзните членове.  
Особено за районната органза-
ция в София. В своите публкации 
винаги съм се съобразявала с же-
ланията за  доброто отношение 
глухите хоратях.

Благодарна съм на всички 
главни редактори, с които съм 
работила и съм приемала всяко 
мнение и критика от тяхна стра-
на.

 Искам да пожелая на глав-
ния редактор Йорданка Дими-
трова, на Петра Ганчева, и на  
всички сътрудници на вестник 
“Тишина“ да бъдат все така ве-
отдайни на нашия прекрасен 
Съюз и на делото на всички нас! 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 
ВЕСТНИК „ТИШИНА“!

ПОГЛЕД НАЗАД
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* Чест прави на такава голяма и све-
товно известна компания да покаже 
съпричастност към хората с увредено 
здраве, които като нейни служители 
не само изпълняват задълженията си, 
но и допринасят за развитието й. 

*  България получи достойно място  
в този стремеж на компанията  през 
изминалата година.  София Калинова и 
Михаил Христов бяха покнени да пред-
ставят родината ни в проведения се-
минар/дискусия , организиран от ком-
панията. 

От името на „Coca-Cola Europacific 
Partners” (CCEP), г-жа Маргарита Кол-
чева – мениджър „Непрекъснат на-
предък” и представител на българския 
„Inclusion&Diversity” комитет, покани 
лично СОФИЯ КАЛИНОВА с предложение 
за участие в инициатива, част от плана на 
българската „Inclusion&Diversity” група 
в компанията CCEP, като целевата група 
включва всички служители, работещи в 
България. 

Инициативата беше свързана с 3 де-
кември - международен ден на хората с 
увреждания. А компанията посвети ра-
ботата си през целия месец декември  на 
осведомеността на служителите си  по 
темата и възможността хората с уврежда-

ния да бъдат подкрепяни в кариерното им 
развитие.

Компанията си беше поставила за 
цел през този месец информацията за 
хората с увреждания да достигне до 
най-много служители на компанията.  
Като инициаторите бяха убедени, че в 
основата на всяко разбиране и подкрепа 
е това – хората да са обвързани относно  
темата. 

За първи път у нас компанията CCEP 
чрез своя комитет „Inclusion&Diversity”, 
организира събитие, на което бяха по-
канени личности с увреждания (София 
Калинова и Михаил Христов), активно за-
нимаващи се с правата на хората с увреж-
дания, за специален онлайн семинар/
дискусия с цел гостите да споделят със 
служителите на компанията за живота 

си, кариерата  и основно – дейността си 
в подкрепа на каузата.

Въпросите, по които София Калинова
не само взе отношение, но и разясни лично 
мнение и опит от живота си бяха следните: 

- Какво Ви мотивира и как към момен-
та Вие подкрепяте хората с увреждания; 

- Как големи компании, в които работят 
много служители, могат да са по- достъп-
ни за хора с различни увреждания (план 
на самата сграда, култура на работното 
място, която да осигури, че всеки се чув-
ства включен в работния процес), както и

- Какви са позитивите от наемането на 
хора с увреждания (за екипа в който човек 
работи; за компанията; за обществото).

И за финал: едно нещо, което всеки би 
трябвало да запомни /има наум/ и да на-
прави след провеждането на събитието.

Публикацията е подготвена по  
информация  от платформата, чрез 

която се проведе онлайн събитието - 
Cisco Webex

ДОБРА ВЕСТ

През декември миналата година

КОМПАНИЯТА COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP)
ОТБЕЛЯЗА  СЪС СВОИ ИНИЦИАТИВИ

 3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Платформата ще съдържа 
различни информационни 
материали, обучения, фо-

рум и други елементи в помощ 
и на кандидатите за работа, и 
работодателите. На хората от 
уязвимите групи се осигуряват 
психологическа подкрепа, моти-
вация и професионални компе-
тенции. Ще се усетят многоброй-
ните ползи, които могат да бъдат 
реализирани, когато двете заин-
тересовани страни работят заед-
но, обясняват създателите.

- От години в нашата неправи-
телствена организация съдейст-
ваме за изграждането и утвър-

ждаването на нов тип култура, 
отношение и социална компе-
тентност на гражданското обще-
ство към проблемите на децата в 
неравностойно положение - каз-
ва Цвета Кирилова, председател 
на „Сдружение Азбукари”. Дос-
тъпът до платформата е напълно 
безплатен за хората със специ-
фични потребности. Смятаме, 
че така трябва да бъде при един 
подобен проект с голяма социал-
на значимост“, подчертава Цвета 
Кирилова.

„Чрез „JobStarGet“ бизнесът 
в България ще има пряк достъп 
до наемането на хора в нерав-

ностойно положение, като сам 
прецени, от базата данни на 
платформата, кой ще е най-под-
ходящият кандидат за позиция-
та, която предлага“, казват създа-
телите.

Чрез тази иновативна онлайн 
платформа екипът се стреми и да 
адаптира и приложи в България 
вече доказано успешен световен 
опит в областта на социалната 
интеграция и намаляване на ни-
вото на безработица в една от 
най-уязвимите социални групи.

“Сдружение Азбукари” си 
поставят амбициозната задача 

“JobStarGet” да бъде истински, 
реален, динамичен и резултати-
вен социален медиатор в помощ 
и на работодателите, които не 
само не отказват да наемат лица 
с увреждания, но и се затрудня-
ват да намерят подходящи таки-
ва специалисти.

Според чл. 48 от Конститу-
цията на Република България 
гражданите имат право на труд и 

държавата се грижи за създава-
не на условия за осъществяване 
на това право. Това, което някои 
хора от уязвимите групи не знаят, 
е, че Законът за хората с увреж-
дания (ЗХУ) ги закриля. 

„Намеренията ни са да ра-
ботим в тясно сътрудничест-
во със специализираните съюзи 
за хората с увреждания - каз-
ват от „Сдружение Азбукари“. 

- Хората с увреждания тряб-
ва да знаят своите права и да 
са по-активни. Жалко е, когато 
работодатели търсят такива кан-
дидати с определена квалифи-
кация, а често няма механизъм, 
по който едните и другите да се 
срещнат. 

Платформата „JobStarGet  
дава бързо решение на този 
проблем.“ 

Цвета Кирилова,
председател на „Сдружение 

Азбукари” 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Дигитална платформа разширява социалната и професионална 
интеграция на българите от уязвимите групи

„JOBSTARGET“ ИНОВАТИВНИЯТ СОЦИАЛЕН 
МЕДИАТОР МЕЖДУ „НЕВИДИМИТЕ“ 

ХОРА И РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури 

подкрепа за социално включване на хора от уязвимите 
групи, като се предоставят подходящи условия за тях-
ната трайна професионална интеграция на пазара на 
труда и в сферата на социалната икономика - това е 
идеята на иновативния социален проект „JobStarGet“ 
на „Сдружение Азбукари“.
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ТО – Петрич

Нова година дойде с топлината на приятелството

РО-Хасково    

Рождество Христово в Хасково

На 18 декември 2021 година ние, членовете на 
хасковската организация на глухите, изпратихме ста-
рата година на специално тържество, каквото скоро 
не бяхме провеждали. 

С  празника Рождество Христово, който стопли 
сърцата ни. Защото в сивото всекидневие рядко про-
блясва звездичката на нещо хубаво, което да сгрее 
душите ни.

Коледа е един от най-светлите и чакани празни-
ци – празник на добротата, на мира и радостта, на 
мечтите и желанията, на надеждата за едно по-до-
бро начало…

И по този повод решихме да се съберем заедно 
за последно през отиващата си година (въпреки за-
браната) сред коледна украса в клуба, да споделим 
емоции и кулинарни вкусотии, приготвени собстве-
норъчно, и хубави празнични благопожелания.

Нашият празник започна с топли пожелания от 
Митко Иванов, председател на районната органи-
зация. Той приветства всички присъстващи на тър-
жеството и им пожела здраве, късмет и благополу-
чие през новата година. А след това с удоволствие 
чукнахме чаши и хапнахме от лично приготвените 

от всички пити, баници, баклави и сладки. В кон-
курса за най-добре приготвени пита, баница със 
спанак и баклава награди получиха Невзие Байря-
мали и Мария Лачева.

Организирахме и томбола, от която бяха спече-
лени награди, които да отнесат у дома късметлиите 
и винаги да им напомнят за преживяното през този 
ден.

Всички се забавляваха искрено и от сърце! До-
волни и щастливи от чудесно изкарания ден, се 
разделихме, като си пожелахме още много таки-
ва бъдещи събирания, изпълнени с незабравими 
емоции. 

Въпреки, че живеем в трудни времена когато 
сме заедно – ще постигнем повече.

Изпращаме старата и посрещаме новата 2022 
година с нови надежди, нови мечти и вяра, че ще 
бъде здрава, мирна и плодородна. 

Казват,че по Коледа стават чудеса. Дано!
Дано стане чудо, отново да сме заедно всички и 

да бъдем по-добри към човека до нас!                                                                              
Дора Христозова, 

координатор на РО-Хасково

Териториалната организа-
ция на глухите в Петрич винаги 
е била сплотена и винаги е от-
белязвала празниците заедно. 
Тогава всички се събират и кой с 
каквото може и иска, успява да 
зарадва приятелите си –  дали 
с баница, дали със сладки, с 
тортичка, с  домашен плодов 
нектар, или с... чаша еликсирно 
домашно вино  А секретарят им 
винаги е с тях и винаги среща 
не само уважение, но и призна-
телност, че могат да празнуват 
заедно.

И ето, на 29 декември члено-
вете на териториалната органи-
зация бяха приятно изненадани 
заради уважението към тях в це-
лия град. На този ден те получи-
ха лично от кмета на града дар с 
коледни подаръци и ваучери за 
хранителни продукти за нового-
дишните празници. 

От страна на ТО продуктите 
бяха разпределени поравно и 
всички членове имаха радостта 
да посрещнат с тях и новата го-
дина.

Горица Милчева, 
координатор на 

РО-Дупница

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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На 21 декември, малко пре-
ди Коледа, един прекра-
сен екип от младежката 

организация към СГБ зарадва 
нашите членове с последното 
любопитно събитие за измина-
лата годшна.

Нямаше как, поради огра-
ниченията  на пандемият, да се 
срещнем всички  както искахме 
– в „здрав” купон за Коледа,  но 
все пак успяхме да  намерим 
друг начин да бъдем пак заедно 
на живо, използвайки онлайн 
връзката в страницата на СГБ 
във фейсбук.

Стана чудесно, защото се 
включиха много хора. Нашият 
екип – Росица Караджова, Сил-
вана Павлова и Василен Грозев, 
успя да заинтригува много наши 
млади приятели и с една вик-
торина, в която бяха включени 
въпроси, свързани с Коледа и 
традициите за Нова година. 

 А целта беше не само да 
запознаем нашите млади при-
ятели с някои любопитни под-
робности за тези големи празни-
ци, но после те да отговарят  на 
наши въпроси по темите, които 
им предложихме.

Като например:
Малко история. Коледа е 

дългоочакван празник, отбеляз-
ван от милиарди  хора по света. 
Рождество Христово, също Коле-
да, е един от най-големите хрис-
тиянски празници. На него хрис-
тияните честват раждането на 
Сина Божий Иисус Христос. Спо-
ред евангелието от Лука това ста-
нало в град Витлеем, провинция 
Юдея. В България празникът се 
чества на 25 декември, като през 
1968 г. българската православна 
църква посочва тази дата, а пре-
ди това Коледа се е празнувала 
на 7 януари. В продължение на 
две хилядолетия хората по света 
я празнуват с традиции и обичаи, 

които са както религиозни, така и 
светски. 

Коледната елха: тя е една от 
най- разпространените традиции 
в света и  макар украсяването 
на коледната елха да се счита за 
християнски обичай, това всъщ-
ност  възниква много по-рано. 
Още в древен Египет са украся-
вали  палми, а по-късно герман-
ските племена започват да укра-
сяват вечнозелени клонки, за да  
отпразнуват  дара на светлината 
около най-късия ден на годината 
– 21 декември.

Традиции: по традиция до-
мът е украсен подобаващо за Ко-
леда – с елха, лампички, борови 
клонки, играчки и празнични су-
венири за декорация, които съз-
дават коледен дух. На коледната 
трапеза има обреден хляб, който 
най-възрастният член на семей-
ството разчупва и раздава. Укра-
сата за трапезата включва свещи 
и борови клонки – символ на 
светлината и на вечния живот. На 
входната врата се закача коледен 
венец. Той символизира това, че 
човек е венецът на природата, а 

Бог е венецът на живота.
Трапезата: традиционно тра-

пезата на Бъдни вечер се състои 
от постни ястия с нечетен брой. 
Те могат да бъдат 7, 9 или 12. По-
ставят се традиционни за страна-
та храни и ястия – това е обичай, 
който е останал от векове. Хра-
ната за Бъдни вечер и Коледа е 
била това, което семейството си 
произведе само – ошав от су-
шени плодове, зърнени храни – 
боб, варено жито, питка.

Бъдникът за Коледа: бъдни-
кът е специално дърво, което се 

поставя в огнището в нощта сре-
щу Коледа. Обикновено е дебело 
и голямо парче, често от дъб или 
круша. Според това как гори в ог-
нището, се гадае каква ще бъде 
годината – ако огънят е буен и 
пръска много искри, идната годи-
на ще бъде плодородна и богата. 

Дядо Коледа: дядо Коледа е 
известен с много имена по целия 
свят и е едновременно и исто-
рически, и митологичен герой. 
Представян е като закръглен ста-
рец с дълга бяла брада, облечен 
в червено и бяло. Първообразът 
на добрия старец може да се 
търси в лицето на свети Никола. 
Той станал епископ много млад. 
Останал е в историята като благо-
роден, щедър, дълбоко религио-
зен и посветен на църквата чо-
век. В памет на неговата щедрост 
е останала традицията хората да 
си разменят подаръци.

Получи се страхотен празник, 
с много забавни моменти. Във 
викторината се включиха много 
глухи младежи, но и много въз-
растни членове на СГБ. Някои ус-
пяха да отговорят правилно на 
въпросите, други малко се обър-
каха. А понеже връзката беше 
онлайн – разговорите протекоха 
с много шеги и веселие. Изне-
надата беше пълна и всички ос-
танаха много доволни. Разбира 
се имаше награди за победите-
лите. И накрая всички пожелаха 
пак да организираме подобни 
срещи по различни събития.

Обещаваме. Следващата 
тема вече почти сме набеляза-
ли. Тя ще е особено полезна и за 
културата ни в една интересна 
дейност на СГБ.

Росица Караджова, 
председател на младежката 

организация към СГБ

Весела Коледа в СГБ

РО - Бургас

Изпратихме старата година с надежда за повече успехи през новата
Всяко ново начало ни из-

пълва с трепетно очакване 
и надежда за бъдещето. За-
това народът е казал „Нова 
година – нов късмет”. 

В края на годината члено-
вете на районната организа-
ция на глухите в Бургас се съ-
браха, да отбележат идващи-
те коледни и новогодишни 
празници на богата трапеза.

Празникът беше запом-
нящ се, въпреки ограниче-
нията заради епидемични-
те мерки, но при спазване 
всички предписания според 
закона. Заведението, в кое-
то се събраха, се оказа тяс-
но, но този факт не попречи 

на празничния дух и жела-
нието да се изпрати подо-
баващо старата година и да 
посрещнат с радост и тре-
пет новата година. 

Сред забавления, прият-
ни срещи и забавната томбо-
ла, зажаднелите за участие 
и общуване членове почув-
стваха празничната атмос-
фера и се заредиха с добри 
емоции, вярвайки, че всички 
проблеми и несполуки ще 
останат в миналата, а новата 
година ще открие нови въз-
можности и хоризонти. 

Матилда Чорней, 
координатор на 

РО-Бургас

ТО- Кърджали

С подаръци за здраве
В клуба на ТО на глухите в Кърджали с мило 

коледно тържество изпратиха старата и по-
срещнаха новата година членовете на терито-
риалната организация на глухите от Кърджали.

Макар и малобройна, групата изкара праз-
ника чудесно. Имаха си красиво украсена ел-
хичка, а на трапезата -  коледни вкусотийки. 

Секретарката Яна Николова се беше по-
грижила всеки да получи торбичка с подаръ-
ци,  приготвени лично от нея. А това направи 
тържеството трогателно и толкова скъпо за 
душата на глухите хора. Всички се веселиха 
до късно след обяд, а на раздяла си пожелаха 
през новата година да имат здраве и повече 
поводи за  събирания. А празниците да са с 
много повече членове.

Дора Христозова, координатор на 
РО-Хасково
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Вчовешкия ни живот често 
сме подложени на крити-
ки, било то с повод или без 

повод, от близки, роднини, при-
ятели, познати или непознати. 
Често и от самите нас към себе 
си. Критиката е съществена част 
от нашия живот. Тя може да 
бъде движеща сила или унищо-
жителна. Зависи как я употребя-
ваме.

Когато говорим за критика, 
нека не намесване една нейна 
крайност, която е винаги в разру-
шителния сектор – критикарство-
то. То е винаги негативно и осъ-
дително, неговата цел е да при-
низи и оклевети. Тук става дума 
за критиката, която ни посочва 
слабостите, но и ни поощрява 
как да ги преодолеем или попра-
вим. Критическото мислене в 
нашия живот е неделима част от 
напредъка ни. То обуславя наше-
то развитие и ни тласка напред, 
карайки ни да се вглеждаме в 
недостатъците на личността ни 
или в професионалните ни уме-
ния и знания, и да ги коригираме 
в опит да се изградим в по-добри 
личности или професионалисти. 
Умерената критика и самокри-
тика е положителен фактор за 
растеж и е необходимост. Дока-
заните специалисти се изграж-
дат такива не единствено и само 
чрез знанието, което са усвоили, 
но и чрез разумната критичност 
и самокритичност, които прово-
кират постоянен стремеж към 
усъвършенстване. Затова е необ-
ходимо към критиката да се под-
хожда с повишено внимание и 
уважение. Често в нейните думи 
се съдържат истини, невидими 
за нас, като в същото време ни 
кара да се взрем в себе си и да 
се самоанализираме, да чоплим, 
да търсим, да преоткриваме и да 
се впускаме в нови предизвика-
телства на личността ни или про-
фесията ни.

Добрите преводачи от и на 
жестов език са именно такива 
личности – критични и самокри-
тични. Те са в постоянен процес 
на критическо мислене, като по 

този начин стимулират търсения 
за по-добра жестова култура, оп-
итват се да постигнат по-високи 
хоризонти в професията си на 
жестови преводачи. Не се чувст-
ват „ощипани”, ако някой изрази 
критично мнение по отношение 
на превода им. Ако критикува-
щият греши, те с аргументи ще 
му посочат защо така, а не иначе. 
Ако пък опонентът е прав, те ще 
благодарят учтиво и ще кажат, че 
това е нещо ново и с удоволствие 
ще го прибавят към библиотека-
та си от знания. 

Жестовият език е жив език 
и динамична езикова систе-
ма, която се изменя всеки миг.
Като говоримия. Да си правим 
илюзии, че веднъж приет един 
жест, той е завинаги, е грешно и 
ненаходчиво. Жестовете, както 
и думите в говоримия език, са в 
непрекъснато кръгово движение 
– активен, неактивен. Както в ак-
тивната си, така и в неактивната 
си позиция, те могат да променят 
семантиката си. По-често това се 
случва в активния им период, тъй 
като смисловият заряд по-бързо 
се видоизменя.

Ще дам един прост пример 

от последните празници. Нався-
къде във фейсбук преди Нова го-
дина се качваха честитки, чието 
съдържание гласеше: „Честита 
Нова година!”, само че визуално, 
с жестове се казваше: „Честита 
Нова Коледа!” Някой от вас ще 
каже, че жестовете за година и 
Коледа са идентични. Да, ама не. 
Коренно различни са. За година 
жестът прави едно закръгляне 
от брадата надолу, а за Коледа 
с показалец се мушка във врата 
(жестът е имитиращ действието 
на заколване на прасето (отва-
рям втора скоба и пояснявам, че 
това е първият жест, с който се 
назовава празника и който бе за-
менен от новия през 1996 годи-
на, заимстван от международния 
– изобразяване на елха). Като 
опитен човек в жестовия език ос-
танах втрещена от видеата. Още 
повече, че това бяха честитки от 
глухи за глухи. Хора, които много 
добре знаят стария жест за Коле-
да, както и използват новия, за 
да поздравят своите приятели. 
Ето, това е пресен пример как 
жестът може да смени смислова-
та си стойност за нула време.

Ще добавя още един пример. 

В недалечното минало, преди 
около десетина-петнадесет годи-
ни, когато навлязоха телефоните 
с така наречения тъч скрийн (сен-
зорен екран) спонтанно възник-
на и жестът за тях – върху дланта 
на неактивната ръка с показалец 
или среден пръст на активната 
ръка се извършва действие, кое-
то наподобява отместването на 
образите на сензорния екран. 
Таблетът като битова техника 
още не беше навлезнал в употре-
ба, но днес този жест означава 
именно таблет, а телефон, без 
значение стационарен или мо-
билен, запази първоначалния си 
български жест – изпънати кутре 
и палец, свити безименен, сре-
ден и показалец. Този жест пре-
търпя семантична метаморфоза 
постепенно, в рамките на някол-
ко години, докато се затвърди 
със значение „таблет”. Причини-
те бяха в честотата на употреба 
на самата техника от глухите. 
Днес, както знаем, почти всеки 
глух има както мобилен телефон, 
така и таблет.

Сега в картинката ще намеся 
и преводачите. Ако един жестов 
преводач е с изградено крити-
ческо мислене, то той ще отстои 
знанието си, тъй като знае къде 
стои правилността, докато ако 
друг преводач, който е без кри-
тичност и самокритичност към 
превода си, ще усвои този нов 
начин на изразяване и ще го при-
лага в работата си, като казва: 
така го изобразяват глухите (ви-
зирам примера с Нова година/
Коледа). От друга страна, ако ак-
тивен преводач не следи развоя 
на жестовия език, остава встрани 
от динамичните обновления на 
езика (визирам втория пример с 
телефон/таблет). Тънката грани-

ца е да знаеш къде стои правил-
ността. А тя се усвоява с умерена 
доза критическо мислене и само-
критичност към себе си и прево-
да. Нагласата за такъв тип мисле-
не не се създава от само себе си. 
Това е дълъг обучителен процес, 
част от цялостното обучение на 
жестовия преводач.

Като правило, неопитните 
курсисти са силно критични към 
себе си. Дали поради очакване-
то след три-четири взети урока 
да правят превод като опитен 
преводач, дали заради невол-
ното сравняване помежду си, с 
преподавателя или с по-напред-
нали, но силно занижават само-
оценката си за умения и знания. 
Второ правило е, че без да се 
усвоят жестовите знаци, тяхното 
правилно изжестикулиране, не 
може да се премине към пълно-
ценен превод. И трето правило 
е, че пластиката на жестикули-
ране на жеста се усвоява с прак-
тика, практика и пак практика. 
Критическото мислене се посява 
у курсиста още в началната фа-
зата на усвояване на жеста и се 
култивира до неговото профе-
сионално израстване. След това 
преводачът трябва да го култи-
вира сам. Пагубно е ако занижи 
самокритичността си, тъй като 
това ще го доведе до занижа-
ване на качеството на неговия 
превод, както и до занижаване 
на знан ията и уменията му за 
жестовия език. 

Да бъдеш преводач от и на 
жестов език е занаят с постоянно 
самообучение и надграждане 
на знания, умения и компетент-
ности. непрекъсната проверка и 
самоанализ.

ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

КРИТИКА И САМОКРИТИКА
ТИЛКА КАЙРЯКОВА

В ПЛОВДИВ

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИЯТА „ПРЕВОДАЧ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ 
ЖЕСТОВ ЕЗИК” ПОЛУЧИХА ПЪРВИТЕ ГЛУХИ ПРЕВОДАЧИ ОТ ПЛОВДИВ

През миналата година, 
в началото на септември, 
в РО на глухите в Пловдив 
се проведе изпит за про-
фесията „Преводач от и на 
жестов език за глухи прево-
дачи“.

Нашите първи четири-
ма глухи преводачи издър-
жаха блестящо своя изпит. 
Това са: Тилка Кайрякова, 
Красимир Альов, Кристи-
на Григорова и Теменужка 
Якимова. 

Комисията за оценка 
на знанията и резултатите 
беше в състав: председа-
тел- Милена Гъркова-Кали-
нова и членове: Нели Сар-
кизова и Жулиета Пейкова.

На 15.01.2022 г. в за-
лата на РО Пловдив бяха 
тържествено връчени 
сертификатите на нови-
те глухи лектори и пре-
водачи от и на българск и 
жестов език.

Честито и на добър 
час!

Нели Саркизова

АКТУАЛНО
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Обикновено в тази наша рубрика – „Глухите по света”  
разказваме за високи постижения в какви ли не области 
на глухи хора от света. 

Разказвали сме ви и за образованието на глухите деца 
в Афганистан,  което до неотдавна имаше завидно рав-
нище в тази страна. Днес обаче животът там се промени. 
Образованието – също. Правителството на талибаните 
въведе нови правила за обучение на децата. Особено за 
момичетата, за които религията налага строги и неразби-
раеми за нас ограничения.

Преди година Найджъл Уокър, чуващ човек, който ра-
боти като съветник в норвежкия афганистански комитет, 
направи видео за едно училище за глухи в Кабул, Афга-
нистан. Можете да намерите пълното видео с ключовата 
дума „Училище за глухи. Кабул, Афганистан” в ютуб, което 
е с продължителност 5:34 минути.

Това видео имаше за цел да събере пари (20 000 до-
лара) за подпомагане и напредък на училището за глухи 
в Кабул. И щеше да го направи. В това училище имаше 
600 ученици от 1 до 12 клас – момичета и момчета, както 
и две групи в детската градина. Един наистина завършен 
учебен комплекс. В момента там ситуацията е промене-

на, а Найджъл Уокър се принуди да емигрира.
Глухата общност,  разбира се, е загрижена. Как ще 

възпитаваме тези деца? В момента неправителствени-
те организации в Афганистан обмислят как да поправят 

тази ситуация и да дадат правилното място на ресурсите 
на учениците от женски пол. Например, намиране на за-
местваща работа за бивши учители и запълване празни-
ната в образованието на момичетата след шест години. 
Сега хората, които работят в афганистанската образо-
вателна система, се опитват да работят с талибанското 
правителство, за да накарат момичетата и жените да се 
върнат на училище.

Ситуацията в Афганистан за глухите въобще е тежка. 
Освен, че  жените често са под страх и не трябва да показ-
ват лицето си, мъжете също имат проблеми, за да запазят 
семействата си и културата на живот за всички.

Засега  глухите хора успяват да се справят добре като 
цяло.  Но все още се страхуват за живота си. Те се надяват, 
че общността в света ще окаже помощ, за да се установи 
отново мирът, да се почувстват те по-свободни и да спо-
делят повече неща с нас. Както виждате, ситуацията за 
тях е тревожна. 

Надяваме се, че проблемът ще се оправи много ско-
ро, особено за глухите жени и момичета, които  да имат 
бъдеще в общността на глухите в Афганистан. 

Глухите хора в Афганистан сега – при талибаните

Астро достъп (AstroAcccess) 
е мисия, посветена на напред-
ването на технологиите чрез 
включването на хората с ув-
реждания в изследването на 
космоса. 

Днес вече има осъществен 
прект, в който са работили 
екипаж от 12 посланици, из-
брани да участват в параболи-
чен полет с корпорация за ну-
лева гравитация (Zero Gravity 
Corporation „ZERO-G”) на 17 ок-
томври 2021 г.

 Полетът бележи важен крайъ-
гълен камък в мисията на Астро 
достъп да отвори пространство-
то за всички. В него са участвали  
учени с увреждания, ветерани, 
инженери и художници, които 
в условията на безтегловност са 
изпълнявали експериментални 
и демонстрационни задачи. Еки-
път се е стремил да оцени как фи-
зическата среда на борда на кос-
мическите кораби може да бъде 
модифицирана, така че всички 
астронавти и изследователи, не-
зависимо от уврежданията си, 
които са имали на  Земята, да 
могат да живеят, работят и про-
цъфтяват в космоса.

Този първи полет се фокусира 
върху оперативни задачи, които 
да  демонстрират способностите 
на членовете на екипажа с ув-
реждания да работят ефективно 
в среда на микрогравитация и да 
проучат малките  промени, кои-
то могат да бъдат направени, за 
да се гарантира, че космически-
те кораби са достъпни  и за тях. 
Това включва изследване на дос-
тъпността на физическата среда, 
мултисензорна комуникация за 
процедури за безопасност, както 
и събиране на данни от демон-
страции на микрогравитация. 

Астро достъп възнамерява 
да продължи да повтаря дизай-
нерските решения чрез бъдещи 
мисии, като подкрепя изследо-
ватели с видими и невидими ув-
реждания на борда на повтарящи 
се демонстрации на параболични 
полети, суборбитални мисии и 
евентуално орбитален космиче-
ски полет.

Екипажът от 12 души с раз-
лични увреждания, включително 
двама глухи, се издигна във въз-

духа с параболичен полет и успя 
да изпита усещане за безтеглов-
ност, подобно на това, което хо-
рата изпитват в космоса. Екипа-
жът беше част от организация с 
нестопанска цел, наречена „Ми-
сия: Астро достъп”. Когато бяха в 
самолета, те проведоха различни 
експерименти как биха могли да 
подобрят космическите полети 
за хора с увреждания.

Ерик Шиър и Апурва Вария 
бяха двамата глухи хора, които 
завършиха параболичния полет с 
екипаж от 12 души. 

Ерик Шиър е настоящ сту-
дент по химическо инженер-
ство в университета на Флорида.

През 2011 г., следвайки стъпките 
на „Единадесет от Галаудет”, той 
беше един от първите съвремен-
ни изследователи от НАСА за глу-
хи, които участваха в изследова-
телския  полет наа „Корпорация 
за нулева гравитация”,  като част 
от програмата за полети за реду-
цирана гравитация.

Апурва Вария е операти-
вен директор на мисията на 
три космически кораба – Parker 
Solar Probe, Interstellar Boundary 
Explorer и Lunar Reconnaissance 
Orbiter – и беше първият дирек-
тор на мисия за глухи за мисия 
без екипаж в НАСА.

Имаше няколко експеримен-

та и дискусии за глухи астрона-
вти, които биха могли да се слу-
чат в бъдеще. 

Те участваха в три експери-
мента: 

Eдин, базиран на светлинен 
експеримент -  с мигащи свет-
лини от зелено в началото, до 
жълто и за края червено, за да 
обърнат внимание на преводача. 
Там имаха преводач, но винаги 
като резервен. Използваха чер-
вената светлина, за да покажат, 
че трябва да обърнем внимание 
на преводача. Във втория експе-
римент те използваха хаптична 
обратна връзка (вибрация) и я 
инсталираха с ръце, но се оказа, 

че не работи толкова добре, за-
щото понякога се отдалечава от 
ръката и човекът не можеше да я 
усети. Точно така – без докосване 
до кожата, няма контакт. Може 
би има потенциал, при разработ-
ките, но трябва да бъде в контакт 
с кожата.

Експериментът беше тестван 
с глухи хора, защото когато става 
въпрос за космос в бъдеще, хора-
та ще се опитват да го правят без 
чужда помощ. Има два начина 
– единият е система за уведомя-
ване, като светлинни знаци, ня-
какъв часовник или нещо, което 
да уведомява за актуализации, 
без да са аудио базирани. Как 
могат астронавтите да получават  
информация чрез базирана свет-
лина система или вибрационна 
технология? Това се нуждае от 
много изследвания, докато тази 
технология все още се нуждае от 
използванането на пълни данни 
с жестов език. 

Другото решение е да се из-
ползват определени знаци в кос-
моса, каквито използват глухите 
астронавти, но уеднаквени и за 
чуващи хора в международни-
те космически станци в бъдеще. 
Това ще се окаже безкрайно по-
лезно за комуникацията между 
тях. А изводът от експеримента 
е, че всички трябва да се научат 
да владеят в някаква степен ня-
какъв жестов език, при това за 
целия екипаж.

Надяваме се да се сбъдне 
мечтата ни, че в космоса най-по-
лезни и важни са  глухите астро-
навти.

Знаем, че космическите по-
лети са „гореща тема” в момен-
та. Всички говорят за това. Има  
програми и проекти, като SpaceX, 
Blue Origin и Virgin, работата за 
които работата и в момента про-
цъфтява. Някои космически орга-
низации мислят да доведат хора 
до Луната - страхотно. И до Марс 
в бъдещето -  още по-страхотно. 
Точният момент ще дойде обаче 
след участието в експериментал-
ните мисии на хора с уврежда-
ния, като глухи или с трудна под-
вижност. 

Астро достъп помага да се от-
ворят врати за хората с уврежда-
ния, за да достигнат до космоса и 
това се разраства сега.

 Страницата подготви Росица Караджова  по материали от интернет

АСТРО ДОСТЪП (ASTROACCCESS) – 
МИСИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В 

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА КОСМОСА
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СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРЕДАВАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ С 40-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
ЮБИЛЕЙ В БНТ

НАЗАД В ИСТОРИЯТА…
Четири десетилетия в национален ефир бележи нашето любимо специализи-

рано предаване за хора с увреден слух. През годините то следи и отразява живота 
на глухите хора, техните неволи, болежки и успехи. Предаването служи за мост 
между чуващи и нечуващи. Една от целите на екипа му е да запознава широката 
общественост с възможностите на глухите хора и със спецификите в тяхното 
общуване.  

  На 14 януари, 1982 година, в национален ефир Христо Семерджиев съобщава 
за първи път в историята на българската национална телевизия (БНТ) на жестов 
език, че започва излъчването на специализирано предаване за нечуващата ауди-
тория. Това се случва по времето на генералния директор тогава - Иван Славков.

Идеята за поява на специализирано предаване обаче датира далеч преди 1982 г. 
Тя се заражда през 1975 г. и принадлежи на Иван Куртев. По  онова време той работи 
в културно-просветния отдел на Съюза на глухите в България. Иван Куртев решава, че 
глухите хора също заслужават да получават информация от малкия екран. Започват не-
имоверни усилия по посока на изследване на чуждия опит в тази посока. 

Създава се концепция за специализирано предаване за хора с увреден слух. Започ-
ва кореспонденция от СГБ към ръководството на българската национална телевизия. 
Благодарение на усилията на г-н Васил Панев и редицата инициирани срещи с БНТ 
идеята за подобно предаване вече започва да изглежда възможна.

През 1981 г., по повод на обявената от ООН - „Международна година на хората с ув-
реждания”, излиза постановление номер 6, с което се задължава БНТ да започне излъч-
ване на специализирано предаване за хора с увреден слух. Следва усилена подготовка 
от страна на БНТ за формиране на работен екип за новото непознато дотогава преда-
ване. Съюзът на глухите в България, под ръководството на г-н Васил Панев, изпраща 
Христо Семерджиев за автор и водещ на новосформираното предаване. Негова зада-
ча е да информира зрителите с увреден слух от малкия екран използвайки българския 
жестов език.

В предаването се включват Веселина Александрова като редактор на предаването, 
Христина Бацарова като водещ, Николай Стоянов като режисьор, Добрин Керестелиев
като оператор и режисьор и много други.

Христо Семерджиев и екипът му ежемесечно обикалят страната с цел отразяване на 
съюзния живот на глухите хора. Създадени са десетки рубрики като са изпълнени със 
съдържание през годините.
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ПОДНОВЯВАНЕ НА ЕКИПА ПРЕЗ 2017 Г.
През 2017 г. БНТ обявява конкурс за нов водещ на предаването във връзка с пенси-

онирането на автора Христо Семерджиев и редактора на предаването - Веселина Алек-
сандрова. След три оспорвани кръга, конкурса печеля аз - Надежда Мирчева.  

От малка имам интерес към „човека в малкото квадратче” на телевизора. Струваше 
ми се невъзможно да науча този красив език. Съдбата обаче реши друго, когато ме 
изпрати да уча „Слухово-речева рехабилитация” в софийския университет. Там срещ-
нах първите си приятели сред глухите Валя и Дима (познавате ги от група „Жестим”). 
Покрай тях започнах да излизам в компания на глухи хора. Чувствах се в свои води и 
започнах да усвоявам жестовия език по естествен начин. Преминах и обучителните кур-
сове на СГБ преди почти 18 години и вече официално бях жестов преводач.

Ставайки част от БНТ, трябваше много бързо да навляза в терминологията и специ-
фиката на работата – писане на сценарий, монтаж, озвучаване, водене на предаване. 
Имах късмета мой учител, макар и за кратко, да бъде самият Христо Семерджиев, който 
уважавам изключително много.

До 2020 г. работих рамо до рамо с безрезервно отдадения режисьор и оператор До-
брин Керестелиев. Благодарение на него в предаването беше показван пъстроцветния 
живот на глухите хора от всички части на страната. 

От 2020 г. режисьор на предаването е Денислав Георгиев. Той се запознава със спе-
цификата на специализираното предаване и започва да мисли за обновяване и актуа-
лизиране на визията му. 

Денислав Георгиев завършва през 2014 г. „Филмова и телевизионна режисура” в 
Арт колеж по екранни изкуства в София. Започва работа в новините на БНТ. През 2020 
г. става режисьор в сутрешния блок на БНТ. Същата година става и главен режисьор на 
специализираното предаване за хора с увреден слух. 

Антония Радичева е асистент-режисьор на предаването почти от създаването му. Тя 
работи и до днес рамо до рамо с мен и режисьора ни - Денислав Георгиев.

Новосформираният екип на предаването промени изцяло визията му с цел то да 
достигне до повече и нови зрители. Към заглавието „Специализирано предаване за 
хора с увреден слух” добавихме и подзаглавието „СВЕТЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ”. Идеята ни 
беше заглавието да не звучи дискриминативно, да е актуално и да обединява глухи и 
чуващи хора заедно, в един свят - „СВЕТЪТ НА ЖЕСОВЕТЕ”

В последните 3 години като екип се опитваме да се доближим до нашите нечува-
щи зрители все повече. Допитваме се до аудиторията постоянно. Създадохме фейсбук 
страница, чрез която информираме по-голям брой зрители. Успяхме да създадем и 
Ютуб канал на предаването, където могат да бъдат видяни всички броеве на предава-
нето ни в удобно за зрителите време. 

Изключително много държим на връзката ни със зрителя. Отворени сме за градивна 
критика, мнения и коментари. Не смятаме, че сме открили топлата вода или, че сме 
безгрешни. Кой не е?! Учим се постоянно и в движение. Обичаме много работата си и 
това, което постоянно ни води е да показваме възможностите на глухите хора, тен-
денциите и промените в живота им, както и да запознаваме чуващата аудитория с 
успехите Ви, наши любими зрителю!

Искрено Ваша,  
Надежда Мирчева
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Уважаеми читатели 
на вестник „Тишина”,

представяме ви графиците за 
почивка и цените в хотелите на 
Съюза на глухите в България.

След задълбочен анализ на 
почивното дело и разговорите, 
които бяха водени с председа-
телите и координаторите на ра-
йонните организации по време 
на  националното съвещание в 
СЗМБ, УС на СГБ прие изменения 
в графиците и цените за почивка 
в хотелите на Съюза на глухите в 
България. 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ: 

1. Всички смени вече са за 7 
нощувки с храна.

2. Заявки могат да се правят в 
РО на СГБ веднага, след като про-
четете това известие. Не трябва да 
се чака крайният срок - 22 април. 
След 22 април заявки в ЦУ няма 
да се приемат. При изчерпване на 
картите за определена смяна, ще 
бъде информирана РО.

3. Заявка за почивка на же-
лаещите ще се приема само с 
бордеро за преведени авансово 
50 лева за деца между 6 и 12 го-
дини, и 100 лева за възрастен за 
смяна.

ЦЕНИ И ГРАФИЦИ ЗА ПОЧИВКА В ХОТЕЛ „ТИШИНА”, ГР. ПРИМОРСКО
Двойна стая с две единични легла

Смяна Дати Нощувки Цена за нощувка Пакетна цена на едно лице
1 смяна/промоционална 13-20 юни 7 нощувки 30 лв. 210 лв.
2 смяна/редовна 20-27 юни 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
3 смяна/редовна 27-4 юли 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
4 смяна/редовна 4-11 юли 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
5 смяна/редовна 11-18 юли 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
6 смяна/редовна 18-25 юли 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
7 смяна/редовна 25 юли-1август 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
8 смяна/редовна 1-8 август 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
9 смяна/редовна 8-15 август 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
10 смяна/редовна 15-22 август 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
11 смяна/редовна 22-29 август 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
12 смяна/редовна 29 август-5 септември 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
13 смяна/промоционална 8-15 септември 7 нощувки 30 лв. 210 лв.

Апартамент
Смяна Дати Нощувки Цена за нощувка Пакетна цена на едно лице

1 смяна/промоционална 13-20 юни 7 нощувки 40 лв. 280 лв.
2 смяна/редовна 20-27 юни 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
3 смяна/редовна 27-4 юли 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
4 смяна/редовна 4-11 юли 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
5 смяна/редовна 11-18 юли 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
6 смяна/редовна 18-25 юли 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
7 смяна/редовна 25 юли-1август 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
8 смяна/редовна 1-8 август 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
9 смяна/редовна 8-15 август 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
10 смяна/редовна 15-22 август 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
11 смяна/редовна 22-29 август 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
12 смяна/редовна 29 август-5 септември 7 нощувки 55 лв. 385 лв.
13 смяна/промоционална 8-15 септември 7 нощувки 40 лв. 280 лв.

НАШЕТО ЛЯТО 2022 В ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА СГБ

ИДВА 

ЛЯТОТО! 

* Промоционална смяна за двойна стая с пакетна цена от 210 лв. за 7 нощувки, 
която включва закуска, обяд и вечеря, сервирани на маса.

* Промоционална смяна за апартамент с пакетна цена от 280 лв. за 7 нощувки, 
която включва закуска, обяд и вечеря, сервирани на маса.

* Редовна смяна за двойна стая с пакетна цена от 315 лв. за 7 нощувки, която 
включва олинклузив.

* Редовна смяна за апартамент с пакетна цена от 385 лв. за 7 нощувки, която 
включва олинклузив.

* Деца до 6 години – безплатно.
* Деца от 6 до 12 години: 
- промоционална смяна с пакетна цена от 105 лв. за 7 нощувки (двойна стая или 

апартамент);
- редовна смяна с пакетна цена от 157 лв. за 7 нощувки (двойна стая или апарта-

мент). 
Олинклузив включва:
• Закуска – от 8.00 до 10.00 часа на блок маса.
• Обяд – от 12:00 до 14:00 часа на блок маса.
• Вечеря – от 18:00 до 20:00 часа на блок маса.
• От 10:00 до 17:00 часа – пица, спагети и сладолед от 
пицария и бар при басейна.
• Алкохол и напитки включени в цената – български алкохол (вино, ракия, водка, 

уиски, ликьори, джин, мастика, мента, бира), кафе, вода, 5 вида безалкохолни напит-
ки от 10:00 до 22:00 часа на всички барове в хотела.

• Стаите и апартаментите разполагат с климатик, балкон, хладилник, самостояте-
лен санитарен възел и 32 инчови ЛСД телевизори.  

• Хотелът разполага с ресторант, лятна тераса с кът за игри, детски кът, басейн с 
детска част (с чадъри и шезлонги при басейна), бар до басейна, 2 лоби барове, сейф 
при рецепцията, асансьор, интернет на територията на хотела, паркинг.

* Настаняване след 14.00 часа и освобождаване до 12.00 часа.
* Картите се дават само на съюзни членове, платили членски внос за 2022 година.
* Паркингът е безплатен за почиващи с карти от СГБ.
* Не се допускат домашни любимци.
* При резервация се заплаща 100 лева за възрастен и 50 лева за дете от пакет-

ната цена, която сума не се възстановява при не използване на картата. Важи само 
за редовните смени.

* Стаи и апартаменти, заети от едно лице в редовна смяна, се заплащат 100 лв. 
допълнително към пакетната цена.

* Картата е поименна и може да се прехвърля единствено и само в районната 
организация, където е получена, след което се информира ЦУ за издаване на нова 
карта.

* Възстановяване на суми по резервации се осъществява чрез лично направена 
застраховка „Отказ от почивка” в застрахователно дружество.

***** СЗМБ и „Албатрос” работят без смени, като е необходимо да се подадат 
заявки в районната организация за минимум 7 нощувки. Заплащането е 15 лева 
за нощувка.


