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На 10 март тази година в Съюза на 
глухите в България се състоя забележи-
телно събитие. 

Представени бяха презентациите 
на българските участници в междуна-
родния проект Sign links – Deaf Adults as 
Role Models for the Hearing World. 

В срещата участваха председате-
лят на Съюза на глухите в България г-н 
Николай Нинов, координатор и ръково-
дител  на проекта от българска стра-
на  и г-жа Мая Георгиева, главен счето-
водител на СГБ. 

Залата беше препълнена и с много 
гости, които с почит и респект изслу-
шаха презентациите, представени от  
Катрин Хаджицинова, Тилка Кайрякова 
и Кристина Григорова. Жестовият пре-
вод беше на Милена Гъркова-Калинова, 
която е също част от българския екип 
на проекта.

Интересът беше голям, защото за 
първи път България има наистина свой 
значителен принос в толкова стойнос-
тен проект, който касае живота и би-

тието на всички хора по света, свърза-
ни по някакъв начин с глухотата. 

НЕКА ПРИПОМНИМ:
Международният проект Sign links  

стартира преди почти две години - през 
месец декември на 2019 година и ще про-
дължи до края на тази 2022 година. 

 Участници са шест партньори, базира-
ни в три страни от Европейския съюз: 

Гръцката федерация на глухите 
(HFD), Гърция, Съюз на глухите в Бъл-
гария (СГБ), България,   Асоциация на 
глухите (DPAM), Малта, Университет 
на Западна Македония (UWM), Гърция, 
Детска градина за глухи и деца с увре-
ден слух на Аргируполис  (KDA), Гърция и 

Open Pedia (Отворете Педия) (OP), Гър-
ция.

Проектът е финансиран с подкрепа на 
Европейската комисия. И се стреми към 
сътрудничество за иновации и обмен на 

добри практики. 
Всички партниращи организации 

участват с експерти в областта на глухота-
та и жестовия език.

Продължава на стр. 2-3

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ 
ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ 

Честит юбилей!

Един от най-знаковите 
хора в Съюза на глухите 
в България – заместник 
председателят на СГБ, член 
на Управителния съвет на СГБ 
и председател на районната 
организация на глухите 
във Варна, на 21 март т. г. 
навърши страхотните 50.

Честити 50 години, Диане! 
С навършването им ти доказа, 
че всичко е възможно и че 
любовта, доброто и щастието 
вървят ръка за ръка. 

Пожелаваме ти още дълги 
години да имаш безброй 
поводи да се усмихваш, 
да се радваш на щастливи 
моменти през целия си 
живот и още много успехи в 
работата!

От колегите 
и приятелите в СГБ

Изложбата беше открита на 12 
март 2022 г., в ларгото на София и ще 
може да бъде посетена там до 31 март 
2022 г.

След това ще се превърне в пътува-
ща изложба и ще обиколи 36 различни 
градове в България, докато стане  по-
стоянна и заеме своето място в сгра-
дата на  софийското училище за деца с 
увреден слух.

Партньори  в тази изложба са Реги-
оналният исторически музей в София, с 
които училището реализира много  обра-

зователни инициативи, както и младите 
ни амбициозни приятели от „Ротари акт 
клуб” с чудесните снимки, които предоста-
вят нов поглед към жеста. 

  Изложбата предизвика голям интерес 
сред хората, които я посещават. Премина-
вайки през ларгото те спират, опитват се да 
дактилират името си, или да научат някои 
от жестовете. 

Прочетете и вижте на стр. 8 
какво сториха децата ни от Софий-

ското училилище, за да има опашки от 
посетители пред тази изложба  

КУЛТУРА

СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” с нова 
съвместна изложба за красотата на жеста

„ЧУЙ МЕ С ЖЕСТ”

От 1 април се увеличават обезщетенията за 
безработица и майчинство, като детските се вди-
гат с 50 лв.

Размерът на месечния доход за достъп до дет-
ски добавки по Закона за семейните помощи за 
деца е 500 лв. на член от семейството. За получа-
ване на 80% от детските добавки размерът на до-
хода за достъп е от 510 лв. до 610 лв.

Размерът на детските добавки през 2022 г. е: 50 
лв. за семейства с едно дете; 110 лв. за семейства 
с две деца; 165 лв. за семейства с три деца; 175 
лв. за семейства с четири деца; за всяко следващо 
дете детската добавка нараства с 20 лв.

Размерът на детските добавки за деца близна-
ци е по 75 лв. за всяко дете.

Размерът на еднократната помощ при бремен-
ност за неосигурени майки е 150 лв.

Четете на стр. 5

АКТУАЛНО

Помощи и обезщетения 
на семейства с деца 

през 2022 г.
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От стр. 1

Съюзът на глухите в България имаше изключително 
сериозна подготовка  за участието си в този междуна-
роден проект. Още преди да започнат първите му проя-
ви, в София и в Пловдив бяха проведени изпити за глухи 
преподаватели по жестов език, които могат да обучават 
курсисти. Тогава осем души получиха своя серитификат 
за преподаватели и експерти в областта на глухотата и 
жестовия език. Това беше първата важна стъпка. После 
дойдоха  и другите успехи.

Част от тези експерти и дипломирани лектори започ-
наха сериозна работа за подготовка на свои разработки 
по проекта Sign links.

 И успяха да се включат блестящо!
 На първата важна среща, която се проведе в Пло-

вдив през февруари тази година, бяха представени се-
риозните им презентации с важни практически изводи 
и насоки за същността и ролята на примера на глухият 
лидер за културата и възпитанието на подрастващите и 
на възрастните в нашата общност.

Тогава за първи път глухите ролеви модели в Бълга-
рия „застанаха под прожекторите”. И споделиха пред 
аудиторията в  международния проект Sign links своите 
предизвикателства, които са срещали и продължават да 
срещат като глухи хора. Но и друго – говориха за усилията 
и вярата в собствените им възможности, възнаградени с 
успехи в избраното поприще на живота.

На последвалата среща сега - в София, настроението 
и гордостта вече бяха съвсем други. Беше празник за по-
стигнатото. 

Председателят на Съюза на глухите в България Нико-
лай Нинов откри срещата с най-добри похвали за сторе-
ното от тези хора. И със самочувствието, че днес, благо-
дарение на тях, България има своята гордост, като участ-
ник в този така важен международен проект! 

Разбира се, че не можем само в един брой на вестника, 
уважаеми читатели,  да ви представим техните цялостни 
презентации. Те са богати и наистина уникални! Затова 
сега само ще ги покажем като важни теми на срещата. А 
в следващи броеве ще ги публикуваме, като разработки 
и пример за важните  насоки, с които Съюзът на глухите 
в България и неговото ново ръководство търси и успява 
да намери иновативтите подходи и добрите практики за 
подобряване на живота на глехите в съвременния свят.

Всъщност - с таланта на младите лидери в СГБ, които 
вече са и първите ролеви модели.

„Комуникация, език 
и подходи”

Така беше озаглавила своята първа презентация 
Катрин Хаджицинова. И за повече от цял час тя привле-
че вниманието на всички в залата с въпроси и тълкувания 
на понятия като: „Какво е езикът”, а също и на въпроси 
като „Защо е важно общуването с детето ми”, и ”Как-
ви са характеристиките на комуникацията”. 

А темите бяха изключително интересни. Например – 
какво е езикът? Защо много хора бъркат език с реч?

 За глухите хора жестовият език позволява да комуни-
кират без усилие, лесно и естествено, със „способността 
да виждат” без пречка за приемането на информация. 
Това е най-добрата двупосочна комуникация.

 Но по-нататък лекторката изясни какви са харак-
теристиките на комуникацията и подходите, свързани 
с тях при избора от родителите на децата с увреден 
слух. Като например слуховите подходи и методът към 
тях. Четенето по устни се използва предимно за деца, 
които имат определено по-леко ниво на загуба на слу-
ха, за да общуват в слухова среда. Четене по устните и 
изписване с пръсти е по-благоприятният метод. Защото 
има някои понякога фактори, които затрудняват - напри-
мер, ако човекът срещу вас се храни, или изпитва страх, 
или осветлението е неподходящо. Ето защо четенето по 
устни  трябва да се използва заедно с други методи за 
комуникация – с писане с пръсти, жестове и знаци. А 
родителската рефлективна комуникация ще бъде оп-
ределяща за  насърчаване на развитието на езика, чрез 
стимулиране на детето да следва изражението на ли-
цето и на тялото на говорещия, като комбинация, за да 
получи максимална информация.

Но тази презентация на Катрин Хаджицинова беше 
безкрайно полезна и за акцентиране на съвременното и 
точно значение и развитие на самият жестов език днес.  
За нашия жестов език, с който започваме да живеем  и да 
обичаме от първите си  дни. Красивият ни език, за  който 
милеем и който искаме да обогатяваме. 

Разбира се поводът, който изтъкна, беше приемането 
на Закона за българския  жестов език, утвърден с пълно 
мнозинство от депутатите от  44-то Народно събрание 
на Република България през януари  миналата година. 
Този успех обаче, ни остави отговорността да надгражда-
ме записаното досега. 

И ето защо лекторката не остана безучастна към про-
блемите. Особено към изучаването на жестовия език и 
допълнителните форми на  педагогическо обучение, как-
вото е например двуезичното обучение. Както и за зна-
чението на технологиите, прилагани и използвани във 
всекидневния ни живот, които ни предоставят допълни-
телна достъпност.

Но за всичко това – четете в следващи броеве на вест-
ника. Както и за становището за значимостта на превода-
ча от и на жестов език в живота ни.

Втората презентация, която ще отбележим е

„Жестови връзки 
в комуникацията”, 

представена от Тилка Кайрякова.
 Разбира се, че това беше и емоционално преживява-

не. Защото самата лекторка е изключително емоционал-
на жена, създаваща във всеки свой ден красивото дело 
на Съюза на глухите в България. 

 Вижте тук обаче, само накратко някои нейни думи 
към презентацията, която ще прочетете по-нататък във 
вестник „Тишина” – обогатена, разбира се.

„Общуването съставлява една голяма част от нашия 
съзнателен живот. А жестовете ни съпътстват още първи-

те ни дни – когато едно бебе няма развит говор, то умее 
уникално да общува вербално с жестове. Жестовете съ-
ществуват винаги и неизменно в нашата комуникация. 
И ние ги употребяваме всекидневно,за да се приспосо-
бяваме в нашата общност – с родители, с колеги, с при-
ятели. Всъщност, качеството на нашия живот зависи от 
качеството на нашата комуникация. А ентусиазмът е 
способността ни да утвърждаваме себе си в общуването 
с другите.” Но и още теми за разсъждения предложи тя 
на участниците в срещата, като основни правила и усло-
вия за правилно общуване. Ето какви: 

Да излезем от порочния кръг на собственият си свят.
Да се постараем да се научим да слушаме и да из-

слушваме докрай.
Да се отърсим от недоверието и страха от всичко и 

всички около нас.
Да не гледаме на общуването като на средство за ма-

териално или някакво друго благополучие.

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ 



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 322 март 2022 АКТУАЛНО

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ 

Усмивката е най-ценният и истински начин за 
предразполагане на човека срещу нас.

 Последното, като че ли е най-трудно, не мислите ли? 
Защото има и друго – още по-важно, което тя предлага 
като основни правила и условия за правилно общуване

Да се научим да използваме специалния език на глу-
хите – жестовия език. Да се научим да гледаме глухите 
си приятели в лицето, без да се въртим. Да се научим да 
не губим зрителен контакт с глухите деца и хора.

Една от най-интересните презентации не можа, 
за съжаление, по обективни причини, да бъде пред-
ставена на тази среща от нейната авторка кристина 
григорова: „родителят като ролеви модел”. Предста-
ви я Тилка Кайрякова, която – чест й прави, започна с 
най-доброто сравнение за значимостта на този всеми-
рен проблем: „Не случайно, когато едно дете рисува 
семейството си, то прави мама и татко висо-о-оки до 
небето.  А то е мъничко, хванато за ръчичка. Това гово-

ри за неговата представа – какво сме  ние в неговите 
очи. Това е много важно, защото  всичко което правим, 
то ще го приложи в своя малък житейски опит. За него 
светът започва от мама и татко, и то сравнява всичко 
с тях. Светът му е ограничен в неговия дом, с негови-
те роднини и близки. То свързва всичко със своето се-
мейство. Ако на него му се случват някакви тъги, или 
успехи, то ще реагира така както сте го научили в се-
мейството.  Може да е плах, ако сте го направили неси-
гурен, може да е силен, ако сте му осигурили това. Де-
тето прави изборите в живота си в зависимост от това 
как сте го моделирали”. А презентацията на Кристина 
Григорова, която всички видяха в последователността 
на слайдовете,  беше блестяща. Блестяша! И може 
би – нека е така, да бъде отличена сред най-добрите в 
международния проект Sign links. А ние ще ви я пред-
ставим и във вестник „Тишина”.

Какво е ролеви модел? 
Това е човек, модел за подражание. Или човек - на 

който се стремим да приличаме.
Но как да бъдем ефективен ролеви модел за  рас-

тящото дете? Не е нужно да сте перфектни, за да бъдете 
модел за подражание на детето си. Вашето дете просто 
се нуждае от вашата безусловна любов, подкрепа и на-
соки, за да бъде успешно в неговите начинания. Не пра-
вете родителството досадно или сложно, като спазвате 
нереални граници и очаквания. Ако искате да знаете как 
можете да бъдете ефективен модел за подражание в жи-
вота на детето си, следвайте тези прости мерки:

1. Бъдете отговорни за живота си: важно е детето ви 
да познава истинския вас, което означава, че детето тряб-
ва да познава какъв човек сте. Всяко човешко същество 
се колебае или греши. Ако сте допуснали някои грешки, 
говорете с детето си за тях и му помогнете да се поучи от 
вашия опит.

2. Започнете отрано: искате ли детето ви да научи до-
бродетелта на лоялността? Научете го от самото начало. 
Правете бебешки стъпки в тази посока, вместо да прави-
те масивни стъпки по-късно.

3. Бъдете добър слушател:  децата имат много неща, 
които да споделят с вас ежедневно, така че дайте добро 
ухо. Понякога се отказваме да разговаряме с децата си, 
но понякога и децата ни трябва да бъдат изслушани.

4. Бъдете привързани:   един от най-добрите начини 
за отглеждане на позитивно и щастливо дете, е чрез без-
условна любов и грижа. Понякога самото ви присъствие 
може да направи чудеса за самочувствието и увереността 
на вашето дете.

5. Бъдете позитивни: Едно от най-добрите неща, кои-
то можете да изразите към детето си, е позитивността. 
Вашето дете ви наблюдава - ако останете позитивни по 
време на тежки или  трудни времена, детето ви ще прави 
същото. Позитивността тук обаче не означава да сте не-
реалистични или да накарате детето си да се заблуждава.

6. Бъдете насърчителни: Всяко дете е уникално и бла-
гословено с различни качества. Като родители трябва да 
ценим качествата на нашите деца и да ги насърчаваме за 
техните усилия и начинания. Не се заяждайте с децата си 
и не очаквайте от тях да постигнат нещо, което може да е 
извън техните възможности.

7. Не прекалявайте с опита си: въпреки че намерени-
ята ви са истински, понякога родителите могат да прека-
лят с опитите си да станат добри модели за подражание 
на децата си. Родителите могат да глезят, хвалят или об-
сипват децата си с толкова много любов, че детето може 
да се чувства неудобно.

8. Следете за своя тон. Не крещете на дете, когато на-
стоявате за нещо. Децата ценят вашите думи, но и вашия 
тон. Бъдете само твърди и ясни, а останалото е преценка 
на детето.

9. Поставете цели. Поставянето на цели, изпълне-
нието им и постигането им са някои от важните аспекти 
на възпитанието на децата. Тези три аспекта могат да се 
прилагат във всички сфери. Така можете да насърчите де-
тето си да  следва мечтите, стремежите и целите си и да 
работите заедно с  него за постигането им.

10. Бъдете най-добрата версия на себе си. Каквото и 
да направите, или кажете, може да повлияе на детето ви.

Ако не сте мислили да станете модел за подража-
ние на детето си, започнете сега. Винаги можете да 
опитате да направите истински опит за отглежда-
не на отговорно и уверено дете!

 А последната презентация 

„Ролеви модели - примери, 
опит и перспективи”,

която представи Катрин Хаджицинова, беше и най-въл-
нуващата за тази среща. Защото даде отговор на най-ва-
жната тема - какво е ролевият модел, какъв е процесът на 
ролево моделиране. И най-важното – какво е влиянието 
на глухите ролеви модели и какви са ползите им за форми-
ране на културата и развитието на идентичността. 

Съвсем накратко ще представим съдържанието, но 
съвсем цялостно ще може да я прочетете в следващите 
броеве на вестник „Тишина”. Заслужава си – очаквайте я 
скоро.

Но ето накратко: какво представлява глухият ролеви 
модел? Това е човек, който те кара да го последваш. За-
ради неговите успехи, заради неговото успешно битие. И 
да си кажеш – ами и аз искам да бъда като него. Глухи-
ят ролеви модел може да поведе човека да се развива 
като личност чрез предаване на опит, чрез умения, чрез 
съвети – както за малкото дете, така и за родителите му. 
Глухият ролеви модел може да бъде пример и за родите-
лите, които нямат опит в това глухо общество, но той да 
ги насочва. Дали за използването на жестовия език, дали 
чрез търсене на специалисти. Важното е да сподели своя 
личен опит. 

Голяма е значимостта на хората, които са ролеви 
модели в нашето общество.  

А сред нас, глухите в България – те са прекрасните 
хора, успелите глухи, от чийто живот, изпълнен  амбиция 
и сила, всички могат да се поучат.

Йорданка Димитрова
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 В РО-София

Tържество 
на жените 

 На 9 март в нашата районна орга-
низация беше отпразнуван най- пре-
красният женски празник в годината 

 Въпреки пандемичната обстанов-
ка, много наши членове намериха 
време и желание да го отпразнуваме 
заедно в барчето на СГБ.

 Когато пристъпих прага, се изне-
надах, че ги виждам толкова много 
-  усмихнати и щастливи, че отново 
са се събрали, след двегодишно зати-
шие заради пандемията, да се видят 
и да разговарят за различни моменти 
от живота им. А масите бяха отрупани 
с най различни вкусотии.

Зоя Гюрова, заместник председа-
тел на столичната РО на глухите, ги 
поздрави с „Добре дошли!”, като им 
пожела „Да бъдат все така силни и 
дръзновени,  с много доброта и лю-
бов към ближните си. Да не спират да 
раздават любов и усмивки да огряват 
лицата им. Благодарим на всички 
жени за всеотдайността и търпение-
то, с които обграждат съюзните чле-
нове.

Бъдете живи и здрави и до нови 
срещи!”

Зоя Гюрова 

В РО-Пловдив
8 март - най-нежната и вдъхновяваща дата  в световния празничен календар

За жената - майка, съпруга, приятелка, 
любима, колежка, позната

„Ако има китка на света
да побира цяла пролетта,
с клоните зелени и цветята,
с песните на птиците в гората -
дар да бъдат за жената!”

 Осми март отдавна се превърна в ден, в който изразяваме любовта и преклонение-
то пред неповторимото присъствие на жените в нашия свят.

 Ние, членовете на районната организация на глухите в Пловдив, почитаме тради-
циите, затова на 8 март, след двегодишно чакане  да отмине пандемията и да отпаднат 
зелените сертификати, се събрахме в нашия ремонтиран клуб.

 Имаше скромна почерпка от РО, а и всички жени бяха приготвили някакви вкусотий-
ки и се получи богата трапеза. Нели Делиева, председател на ТО Център-Запад, донесе 
вкусна погача и почерпи с нея всички. Изненада ни  и с подарък – лично изработени от 
нея кърпички и с пожеланието да сме здрави и усмихнати!

 Прекарахме си прекрасно, весело и сговорно в сладка раздумка след дългата раз-
дяла.

 Пожелахме си здраве и спокойствие в един мирен свят без корона вирус! 
Нели Саркизова

В РО-Русе

Пак бяхме 
весели заедно

Осми март отново ни 
събра. След дългите месе-
ци на забрани и изолации, 
най-после направихме 
празник за нашето женско 
достойнство. 

Бяхме на ресторант - 
след толкова време. Благо-
дарение на инициативата 
на всички от нашата район-
на организация.

По време на празника 

решихме да из-
кажем и наши-
те най-добри 
пожелания към 
жените от ця-
лата ни съюзна 
организация: 
„Бъдете живи, 
здрави и сил-
ни! Ние можем 
да се справим с 
всичко!”

Стефка 
Тончева, коор-

динатор на 
РО-Русе

Чествахме 70-годишния юбилей на 
нашата поетеса Валентина Маринова

 На мило тържество в клуба 
на РО на глухите в Русе се съ-
брахме да изразим уважението 
си към 70-годишния юбилей на 
Валентина Маринова или как-
то всички я  наричаме нашата 
поетеса Валя.

 Родена на 02.03.1952 годи-
на в гр. Попово, тя не знае, че в 
най- хубавите юношески годи-
ни съдбата ще й поднесе изпи-
тание. На 13-годишна възраст, 
след боледуване губи слуха си. 
За Валентина започва нов живот 
в света на тишината и в света на 
поезията. Организацията много 
се гордее с участието й във ве-
чери на поезията, национални 
викторини, конкурси; тя пише 
стихове на злободневни теми в 
различни вестници, като изразя-
ва гражданска позиция.

За всичките й успехи в поезията, за активната й дейност в организацията, 
всички ние я поздравяваме и пожелаваме много здраве, и да продължава да ни рад-
ва с нейната поезия в тишината!

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

В РО - Хасково                                     

ПРАЗНИЦИТЕ НА ПРОЛЕТТА 

След дългото чакане да 
отмине пандемията изми-
наха няколко месеца откак-
то членовете на Районната 
организация се срещнаха на 
живо и общуваха помежду 
си.

 Ръководството на РО 
реши празника на жената- 
Осми март да се отпразнува 
в клуба на РО на 6 март- не-
деля, за да могат да се вклю-
чат и членовете които рабо-
тят през седмицата. И така на 
този ден, клуба се изпълни 
с прекрасно настроение и 
много усмивки. Естествено 
не всички взеха участие по-
ради страха от вируси или по 
други причини. Празненството започна на обед от 12 часа с приветствието на заместник 
председателя на РО Евтим Димитров, който пожела на всички присъстващи здраве и 
късмет, а на дамите той подари по един карамфил като им пожела да бъдат обичани и 
уважавани майки, съпруги и баби.

По традиция масите бяха отрупани с вкусотии. Почерпката беше богата и вкусна, 
приготвена от сръчните ръце на участничките.

 По идея на нашата активистка Севда Иванова отбелязахме съвсем символично Ба-
бин ден и деня на влюбените. Решихме да уважим най-младата баба Татяна Георги-
ева,която получи скромен подарък- красива чаша с надпис „При баба е най-хубаво! 
Обичам те бабо!“ А най-младото семейство Румен и Данка получиха красиви чаши за 
кафе с изрисувани по тях сърца. Пожелахме им да се обичат, да живеят в сговор и да си 
пият винаги двамата кафето.
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 Проведохме и своеобразно честване на 

Сирни заговезни. Денят за прошка. Един от 
най-тачените български празници, свързан 
с пречистването на душата, искането и да-
ването на прошка. Разиграхме и “хамкане“ 
на халва, което предизвика у присъстващи-
те много смях и весели емоции. Поверието 
гласи, че участника който успее да „хамне“ 
или да докосне със зъби парченцето халва, 
ще бъде здрав през цялата година.При нас 
това успя да направи Стойчо Ванчев.  Рази-
грана беше томбола и всеки получи малък 
подарък.

 До късно след обяд продължи търже-
ството. Донесли със себе си хубавото про-
летно настроение, членовете споделяха по-
между си спомени от отминали празненства 
и разбира се обмениха си и рецепти.

 Щастливи, че отново сме заедно след толкова много дни на ограничителни мерки, 
забрани и страхове за събирания, си пожелахме по-скоро да се отървем от пандемията, 
за да имаме отново такива прекрасни дни.

Макар и в по-тесен кръг, членовете  на 
Териториална организация в Кърджали
също отпразнуваха празника на жената- 
Осми март. Всяка жена получи красива 
роза, поднесена им от Иван Карпузов с по-
желание да са много здрави, усмихнати и 
лъчезарни.

Дора Христозова- 
координатор на РО - Хасково

В РО - Ямбол

Прекрасен беше нашият 8 март!

Осми март, международният ден 
на жената, ни събра в клуба на ра-
йонната организация на глухите в 
Ямбол, където всички се чувстваме 
най-добре. 

Празникът започна на самия ден 
в 17 часа. Залата беше празнично ук-
расена, а масите – подредени с вкус-
ни ястия и напитки. Председателят 
на организацията Стоян Патрашков 
поздрави сърдечно всички жени, 
като им пожела да са здрави, силни, 
винаги усмихнати и подари на всяка 
дама цвете. 

След поздравленията и наздра-
виците, под звуците на музиката 
малки и големи заиграха и настрое-
нието на всички се вдигна още повече. 

Радка Радева, заместник председател на РО-Ямбол, която се погрижи за украсата в 
клуба, беше подготвила и забавни игри, на които много се забавлявахме. А победите-
лите бяха аплодирани и получиха малки награди.

Усмивки грееха на лицата на всички. Въпреки несгодите и кризата, всички жени се 
веселихме от сърце и си пожелахме за големия християнски празник Великден отново 
да се съберем в нашия клуб, където се чувстваме като у дома си.

Членовете на териториалната организация на глухите в Сливен също отпразнуваха 
Осми март. В празнично украсения клуб и спретнатите като за празник маси се събраха 
дамите на териториалната организация. Председателката им Ангелина Асенова отпра-
ви поздрав към всички присъстващи с мили и затрогващи думи и им пожела още много 
чудесни срещи и хубави дни. 

След поздравленията и наздравици, с повдигнато настроение всички си  направиха 
луд купон с танци и игри. Веселиха се от сърце и си пожелаха отново да се съберат за 
следващия празник.                                                                   

Иванка Атанасова, координатор на РО-Ямбол

ТО - Перник

НА ОСМИ МАРТ

 Нашата сплотена териториална организация в Перник отново празнува заедно де-
нят 8 март. Разбира се жените бяха всичко за нас в този ден.  С преклонение  им отда-
дохме своето уважение и обич. И пожелахме да са живи и здрави и винаги да са наша 
опора!

Честит празник на всички  жени от нашия скъп Съюз на глухите в България.
Николина  Лозанова, ТО- Перник 

Измина още една година в очакване на 
пробуждането на първата пролет и песни-
те на птичките, които прелитат от цвят на 
цвят, да пробудят цветенцата по градинки и 
ливади, да ни напомнят, че животът се про-
бужда и ни дава надеждата, че слънцето ще 
засияе в лицата на хората и животът се съ-
бужда за ново начало. 

Забързани  в ежедневните неволи и 
проблеми,  хората искат да има мир и спо-
койствие, работа и благоденствие, да се 
срещат на блага приказка, да се радват на 
домашния уют.  

Да, идва и прекрасния празник на бла-
гата вест, която ще ни направи по-добри и 
отзивчиви към ближния. 

 Денят е прекрасен със слънчевите лъчи, 
които топлят сърцата ни като пролетно ди-
хание в новата пъстрота и цветно настрое-
ние на сетивата за живот! 

Зоя Гюрова

ДА ПОСРЕЩНЕМ ПЪРВА ПРОЛЕТ

Първо пролетно дихание

АКТУАЛНО

Помощи и обезщетения на семейства с деца през 2022 г.
От стр. 1

Размерът на еднократната помощ при раждане е: 250 
лв. при раждане на първо дете; 600 лв. при раждане на 
второ дете; 300 лв. при раждане на трето дете; 200 лв. 
при раждане на четвърто и всяко следващо дете.

Размерът на еднократната помощ за отглеждане на 
дете от майка студентка, учаща в редовна форма на обу-
чение е 2880 лв.

Размерът на детските добавки за деца с увреждания 

е: за дете с 90% и над 90% степен на увреждане – 930 лв.; 
за дете със 70% до 90% степен на увреждане – 450 лв.; за 
дете с 50% до 70% степен на увреждане – 350 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записа-
ни в първи клас е 300 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записа-
ни в осми клас, е 300 лв.

Размерът на месечното парично обезщетение през 
първата година на отпуска по майчинство, е 90 % от сред-
номесечния осигурителен доход на жената (фактически 

от нейната заплата), а през втората година от отпуска по 
майчинство - 650 лв. За родителите, които ще разчитат на 
социална помощ, размерът на гарантирания минимален 
доход на член от семейството е 75 лв.

Размерът на месечния доход на член от семейството 
за достъп до еднократна помощ при бременност и ме-
сечна помощ за отглеждане на дете за неосигурени май-
ки е 610 лв.

Публикацията подготви Петра Ганчева 
по данни от онлайн медиите
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Според Световната федерация на глухите (СФГ) в 
света има приблизително 72 милиона глухи хора, кои-
то използват повече от 300 различни жестови езици, 
за да комуникират помежду си.

За SLAIT  и неговото 
приложение 

За този инструментариум се твърди, че е първият, дос-
тъпен за обща употреба, който може да преведе около 
200 думи и прости изречения, като се използват обикно-
вен компютър и уеб камера. SLAIT е компания, изградена 
създадена на базата изследвания, направени в универ-
ситета за приложни науки в Аахен в Германия, където съ-
основателят Антонио Доменек изгражда малък механи-
зъм за разпознаване на американския жестов език (ASL), 
използвайки MediaPipe и персонализирани невронни 
мрежи. След като доказва основната си идея, Доменек се 
присъединява към съоснователите Евгений Фомин и Уи-
лям Викарс, за да стартират SLAIT, след което преминават 
към изграждането на система, която може да разпозна-
ва 200 отделни жестови знаци и някои прости изречения 
на ASL. Преводът се извършва офлайн и в почти реално 
време на всеки съвременен телефон или компютър. С 
инструмента на SLAIT хората могат нормално да ползват 
жестов превод и да участват във видео разговор по ес-
тествен път. „В краткосрочен план доказахме, че тези 200 
думи са достъпни и нашите резултати стават все по-до-
бри всеки ден”, твърди Евгений Фомин от SLAIT. „В сред-
носрочен план планираме да пуснем приложение, ори-
ентирано към потребителите, за проследяване на жесто-
вия език. Предстои още много работа, която трябва да се 
свърши, за да постигнем една изчерпателна библиотека 
от всички жестове и да я направим реалност. Нашата ми-
сия е да подобрим радикално достъпността за общности-
те на глухите и хората с увреден слух.”

Иновативна технология за 
разпознаване и превод на 
жестов език

SignAll използва машинен превод и обработка на ес-
тествен език и се счита за първата компания в света с тех-
нология, която може напълно да разпознава и превежда 
жестов език на английски. Основната технология използ-
ва визуален вход от външния свят и преобразува тази ин-
формация в данни, които се обработват на компютър. Въ-
преки, че съществуват други бази данни на жестов език, 
нито една не включва достатъчно количество или видове 
информация, необходими за надежден превод. Затова в 
SignAll е създадена собствена уникална база данни, която 
осигурява възможно най-високо качество на компютър-

ния превод на жестов език. През 2017 г., в партньорство 
с Gallaudet University (университета „Галаудет” във Ва-
шингтон, САЩ, който е водещ университет за глухи и хора 
с увреден слуха), SignAll има в борда си глухи членове, 
които спомагат да поддържа визията за културата на глу-
хите и нейния език. SignAll предлага продукти, специално 
проектирани да отговарят на професионалните, образо-
вателни или индивидуални нужди от жестов език, които 
са проектирани с цел да се преодолее пропастта между 
глухите и чуващите хора. Три са основните инструменти 
на SignAll: „SignAll Chat” позволява спонтанна комуни-
кация между глухи и чуващи, като ползва  технология 
за превод от ASL   на английски и така успява да разруши 
комуникационните бариери. „SignAll Lab” дава възмож-
ност на потребителите да научат жестов език, базиран на 
нуждите, от училищни програми до думи и фрази, спе-
цифични за работното място. „SignAll Online” с неговата 
обширна база данни от ASL видео клипове предлага без-
брой часове изучаване и практикуване на жестов език, с 
интерактивни викторини след всеки урок; а също и дава 
възможност да се ползва персонализираното табло за 
управление и предоставя приложими данни, за да по-
могне на учителите и учениците да разработят персона-
лизирани учебни планове чрез идентифициране на сил-
ните и слабите страни на отделните лица.

За приложението, създадено 
от Майкрософт - Signly

Първата по рода си национална кампания за дигита-
лен билборд, включваща британски жестов език (BSL), 
наскоро стартира във Великобритания. Тази кампания 
на могъщата компютърна фирма е част от петгодишния 
ангажимент на Microsoft за приобщаване и достъпност, с 
цел да демонстрира ролята на технологиите за подобря-
ване на достъпа до цифрово съдържание за общности, 
които не се обслужват, включително 151 000 лица, които 
използват BSL   в обединеното кралство. Кампанията, за-
едно с новия уебсайт за достъпност, създаден от „Май-
крософт”, съдържа ресурси за компаниите, които биха 
могли да станат по-съпричастни и включва информация 
за приобщаващи практики за наемане; дигитални уме-
ния; развиване на разнообразна култура; създаване на 
достъпни решения; инструменти за достъпност; казуси, 
съвети и трикове. Създаден в партньорство със Signly,
уебсайтът за достъпност разполага и с преводач на BSL. 

Най-общо казано, Signly улавя текста на 50-е най-по-
сещавани страници, като ги изпраща направо в Signly 
Studio. Там съдържанието се заснема за рекордно крат-
ко време в домашните студии на висококвалифицирани 
глухи жестови преводачи, след което вече технологията 
проверява ежедневно за актуализации на сайта и новото 
съдържание се записва бързо. Ако някоя версия на даде-
на страница все още не е налична, глухите потребители 
могат да изберат опцията за заявка за превод на съдър-
жание и след като бъде преведено, то става достъпно за 
всички потребители.

Анимирана фигура превежда 
цифровото съдържание на 
жестов език

Изследователи, финансирани от ЕС 
по проекта SiMAX, разработиха аватар, 
който помага за подобряване на дос-
тъпа на глухите до цифрово съдържа-
ние и обществена информация. Както 
се знае, в Европа живеят около 750 
000 глухи хора, но много от тях изпит-

ват затруднения при четенето на текст и приблизително 
70 % са функционално неграмотни. За да комуникират 
без бариери с много членове на общността на глухите, 
езикът на знаците им е много необходим. Въпреки, че 
все повече се признава значението на достъпността в 
обществото, използването на традиционни методи поз-
волява много малко количество цифрова информация да 
бъде разбрано и възприето от тях. За да направят инфор-
мацията разбираема, компаниите, медиите, публични-
те органи и т. н. трябва да я превеждат на жестов език. 
Но... конвенционалните методи за превод, с помощта на 
устни преводачи във филмови студии отнемат време и 
са скъпи. В ЕС и по света голям брой регулации изискват 
комуникация без бариери. Така се стига до един адапти-
вен подход – проекта SiMAX, който решава този проблем 
чрез разработване на иновативно, лесно за използване 
устройство за превод. „Комбинирахме нашия опит в пре-
вода на жестов език и разработването на инструменти, за 
да създадем полуавтоматизирана система за превод на 
жестов език, като я направим достъпна чрез облачна ус-
луга”, казва Георг Чаре, координатор на проекта и главен 
изпълнителен директор на австрийското SME Sign Time. 

От по-нататъшните му обяснения се разбира, че пре-
водите са представени с анимирана фигура или така на-
реченият аватар, като понякога се налага жестов прево-
дач да коригира преводите, предложени от интелигентни 
алгоритми в базата данни за „обучение”. Процесът отне-
ма по-малко време и разходи от класическите преводни 
видео клипове, произведени в студио. Обратната връзка 
от общността на глухите е използвана за разработване-
то на аватара, който отговаря на всички изисквания на 
целевата група и получи изключително високи оценки 
на одобрение. „Разработихме система за управление на 
качеството за създаване на речник на жестов език, който 
се управлява от глух преводач на жестов език”, допълва 
Чаре. „Тъй като те самите използват жестов език, съответ-
но имат по-добра представа за тази дейност.” Чрез SiMAX 
е възможно да се преведе масово съдържание на жестов 
език, благодарение на много ниските разходи. „В дълго-
срочен план би трябвало да е възможно да се превежда 
почти всеки текст на жестов език. Тъй като нашата систе-
ма е адаптивна, тя става все по-добра, по-бърза и по-ико-
номична. Това ще направи възможно в дългосрочен план 
цялото дигитално съдържание в мрежата да стане дос-
тъпно за глухите по света”, отбелязва Чаре. SiMAX има 
много приложения, различни от превода на съдържание 
за телевизия или филми – може да направи уебсайтове-
те достъпни за глухите хора, като превежда информация 
за продукти и услуги, и да насочва клиентите през он-
лайн магазините на жестов език. Освен това може да се 
използва, за да предоставя важна информация за граж-
даните, достъпна на жестов език, като например как да 
гласуват на избори или да запишат дете в детска градина. 
Системата може да се използва за превод на листовките 
на фармацевтични продукти; SiMAX също така може да 
превежда съобщения от високоговорители относно об-
щинския транспорт на жестов език в реално време, както 
и да направи мултимедийните екскурзоводи в музеите 
достъпни за глухите.

Приложението на Гугъл 
Hand Talk

Един от най-оби-
чаните 3D преводачи 
в света - приложе-
нието Hand Talk на 
компанията Google, 
автоматично пре-
вежда текст и аудио 
на американски (ASL) 
и бразилски жестов 
език чрез изкуствен 
интелект. Hand Talk беше избрано от ООН за най-доброто 
социално приложение в света и се очертава като джо-
бен преводач, с цел да обедини хората чрез технологии 
и комуникация. Можете да оцените преводите и да за-
пазите любимите такива; да регулирате скоростта на на 
превод... и още, и още... Приложението Hand Talk е мо-
щен инструмент, използван в най-разнообразни контек-
сти: в класната стая – от учители, ученици и преводачи, 
като допълнителен комуникационен ресурс; у дома – от 
семейства с глухи и чуващи хора; от ученици, ползващи 
основно жестов език, които искат да подобрят своя реч-
ник с негова помощ.

Превод и редакция Петра Ганчева

Преводът на жестов език онлайн 
ще става все по-достъпен



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 722 март 2022

Очаквайте в следващия брой

СВЯТ

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria

Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Официален сайт на СГБ:  
www.bg.sgbbg.com

Александър ДОБРЕВ, 
администратор

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София, 
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78

e-mail: tishina@sgbbg.com

Електронен формат на в. „Тишина“: 
http://tishina.sgbbg.com

СФГ – в подкрепа на УТОГ
Войната брутализира 

хората, лишавайки ги от чо-
вешките им права. Глухите 
могат бързо да загубят свои-
те трудно извоювани права, 
като правото на достъп до 
информация или сигурност, 
както и самия живот. Све-
товната федерация на глухи-
те (СФГ) винаги е в подкрепа 
и защита на глухите хора по време на бедствия и въоръжени конфликти, заедно с асо-
циациите на глухите по света.

Когато избухнаха първите снаряди в Украйна, СФГ се обърна към Украинското об-
щество на глухите – УТОГ и предложи своята помощ на международно ниво и всякакви 
други форми на подкрепа, от които може да се нуждаят. СФГ призова световните лиде-
ри да осигурят достъп до информация и защита на глухите хора в Украйна и да подкре-
пят глухите бежанци от Украйна.   Успоредно с това ръководството се консултира с екс-
перти относно начините как да продължи подкрепата за глухите украинци и за други 
глухи хора в ситуации на въоръжен конфликт. Това включва дефиниране на правото на 
достъп до информация, на сигурност, както и на самия им живот. Те имат няколко души 
в нашия екип, които правят информацията достъпна на украински жестов език, които 
изпращат информацията до своите регионални контакти, за да могат да я предоставят 
на местните глухи общности. Освен това, те работят заедно с правителството. Всяка ин-
формация, която получат от тях, те изпращат и до всяка една регионална мрежа. Освен 
това, СФГ организира дарителска кампания в подкрепа на глухите в Украйна чрез Укра-
инското общество на глухите. Можем също да преразпределим тези дарения в съседни 
страни, които приемат глухи украински бежанци, ако е необходимо. 

От УТОГ изказват специална благодарност на СФГ и на Джоузеф Мъри; а също и на 
обикновените членове на СФГ за подкрепата им за украинската общност на глухите.

Европейският съюз на глухите е солидарен с 
Украинското общество на глухите

Европейската общност на глу-
хите категорично осъжда насилие-
то на Русия над Украйна и застава 
твърдо с всички в Украйна, особено 
с глухите, които са изправени пред 
тежки последици от въоръжения 
конфликт, причинен от Русия. За 
да предложи подкрепа на Украин-
ското общество на глухите (УТОГ), 
Европейският съюз на глухите (ЕСГ) 
призовава всички национални асо-
циации на глухите да си сътрудничат и подпомагат УТОГ и да повишат осведомеността 
на членовете си чрез националните жестови езици относно необходимостта да спрат 
агресията срещу Украйна и се застъпват за приобщаваща хуманитарна помощ в своята 
страна, като изказва увереност, че   глухите бежанци няма да бъдат изоставени.

Бордът на ЕСГ официално ще предложи на всички национални асоциации на глухи-
те да приемат УТОГ за член на ЕСГ по време на Общото събрание в Марсилия, Фран-
ция. ЕСГ категорично подкрепя общността на глухите в Украйна в техните героични уси-
лия да се противопоставят на руската инвазия. 

Превод и редакция Петра Ганчева

ПРЪВ БЕШЕ КОЛЕКТИВЪТ 
НА „ТИХ ТРУД- БУРГАС” -  ЕООД, 

който предаде  в големия склад на БЧК в Бургас своя 
дар за бедстващите глухи хора от Украйна.

Управителката на „Тих труд - Бургас” ЕООД Райна 
Иванова сподели с нас, че „нашите работници се отзо-
ваха на минутата с голяма грижа и съпричастност към не-
заслуженото страдание от войната на бедстващите глухи 
хора от Украйна”.  За тях те са предали вече 115 броя 
мъжки топли якета, 115 ризи с дълъг ръкав, 229 броя 
други ризи с различни размери, 202 броя мъжки пуло-
вери, 110 броя пуловери, тип „секюрити”, 26 пуловери 
- морски, 150 броя калъфки за възглавници, 13 броя 
спални комплекти. 

Нека да е топло на тези, които ще ги облекат!

ЦЕНТЪР ЗА ПОМОЩ В ПЛОВДИВ
Украинката Наталия Еллис,която от 5 години живее в 

Пловдив, превърна офиса си в център за събиране на по-
мощи за бежанците от войната.

 Ние, от районна организация на глухите в Пловдив 
се свързахме с нея за да изразим солидарността си с ук-
раинския народ и надеждата за бързо прекратяване на 
агресията срещу Украйна. 

За съжаление, не можем да помогнем с настаняване 
и работа на глухи украински бежанци, но можем да им 
помогнем с помощ с жестов превод.

Който има желание и възможност да окаже помощ в 
този труден за бежанците момент, може да занесе дрехи 
и играчки за децата. Адресът на офиса е гр. Пловдив, бул. 
„Източен“ 65, 1-ви етаж-Бизнес център „Каменица”.

РО на глухите в Пловдив

НЕКА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ
Както вече всички знаем съвсем близо до нас се води 

война в Украйна. Милиони хора- жени, деца и възрастни 
напускат домовете си само с най-необходимото, а някои 
даже и без багаж и търсят спасение от бомбите. Много 
институции и отделни семейства в България подеха кам-
пании за събиране на помощи от храна, дрехи и подслон 
за бежанците. По тази причина, ние членовете на РО на 
глухите в гр. Хасково решихме да бъдем съпричастни и 
да се включим макар и скромно в кампанията „Помощ за 
децата на Украйна“.      

Събрахме скромната сума от 410 лв., която внесохме в 
касата на Българския червен кръст в Хасково.

Членовете от Териториалната организация в Харман-
ли също се включиха и събраната от тях сума също бе 
предадена на БЧК в гр. Харманли.

РО на глухите- Хасково  

НОВИНИ ОТ СФГ И ЕУД

АПЕЛ НА СФГ

ПРИЗИВ ЗА СОЛИДАРНОСТ НА ГЛУХИТЕ ХОРА ОТ ЕВРОПА И СВЕТА СРЕЩУ ВОЙНАТА
Европейският съюз на глухите (EUD) е солидарен с 

Украинското общество на глухите (УТОГ).
В отговор на агресията на Русия срещу Украйна, ев-

ропейската общност на глухите категорично осъжда 
тези актове на насилие.

EUD застава твърдо с всички в Украйна, особено с 
глухите, които са изправени пред непропорционални 
последици от въоръжения конфликт, причинен от Ру-
сия.

За да предложи подкрепа на украинското общество 
на глухите, EUD призовава националните асоциации на 

глухите да си сътрудничат и подпомагат украинското 
общество на глухите, застъпват се за приобщаваща ху-
манитарна помощ в своята страна и повишават осведо-
меността как да се гарантира, че глухите бежанци няма 
да бъдат изоставени.

За да демонстрира ясно намерението да подкрепи 
украинското общество на глухите, бордът на EUD офи-
циално предлага на всички национални асоциации на 
глухите да приемат УТОГ като член на EUD по време на 
общото събрание в Марсилия, Франция. Ние се стре-
мим официално да признаем УТОГ като една от нашите 

европейски колеги.
Ние стоим и ще застанем с общността на глухите в 

Украйна и сме съпричастни към техните героични уси-
лия да се противопоставят на руската инвазия.

Световната федерация на глухите (WFD) организира 
дарителска кампания в подкрепа на глухите в Украйна. 
Те също така ще преразпределят даренията на други 
членове на СФГ в съседни страни, които приемат глухи 
украински бежанци, ако е необходимо.

Направете дарение в подкрепа на украинските глухи 
хора!https://wfdeaf.org/donate/

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
НАПРАВИ ДАРЕНИЯ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

На заседание на Управителния съвет на Съюза на глухите в България, което 
се проведе в Бургас на 25 февруари тази година, ръководството на СГБ прие реше-
ние за оказване на хуманитарна помощ за глухите бежанци от Украйна, които 
търсят подслон у нас. 

Украинското общество на глухите (УТОГ) и Съюзът на глухите в България (СГБ) имат 
дълголетни добри връзки. В много години нашите членове от тези две страни са били 
приятели и са участвали заедно не само в национални, но и в международни срещи. И 
са били в силната общност на глухите хора от целия свят. 

 А нашата общност на глухите по света  е наистина силна. И сред нас – както във 

всеки живот, е имало хора с различни идеи. Но ние никога не сме били разделяни от 
политики или от друго. Не! Ние сме глухите, които искаме да живеем и да се радваме 
винаги заедно!

Затова осъждаме войната!!! Само тя – войната, може да ни раздели един от друг. 
Физически. Но не и духовно!

Ето защо Съюзът на глухите в България и всички наши членове днес са съпричастни 
с нашите побратими от Украйна. Тяхното страдание – да напускат родината си заради 
война, предизвиква страдание и за нас.  

Още в първите дни на войната ние, от СГБ, направихме своите дарения. 
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Отговор от бр. 4

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

КРЪСТОСЛОВИЦА

Водоравно: 1. Част от облеклото, предназначена за придържане на облеклото към тя-
лото. 6. Едночлен в математиката. 11. Град в Западна Румъния. 12.Течно химическо 
вещество,  което се полага върху даден предмет. 14. Известен френски киноартист 
от миналото („Фантомас”). 15. Квалифициран електронен подпис. 16. Подземна част 
на трева, храст, дърво. 17. Река в Русия, Южен Сибир, Красноярски край. 18. Малка 
кост от коляното на заден крак на агне или овца. 20. Вид морска риба. 21. Сдружение, 
задруга. 22. Вид гущер. 23. Положителен заряд. 24. Инициалите на български артист 
(„Сиромашко лято”). 25. Силова групировка. 27. Граматическо понятие. 29. Царевица, 
кукуруз. 32. Равнодушие. 35. Държава в най-южната част на централна Америка. 38. 
Германска фирма за производство на автомобили. 40. Място, определено за парки-
ране. 42. Озвучителна техника. 46. Единица за ел. Съпротивление. 48. Името на руска 
киноактриса от миналото („Васа Железнова”). 49. Езеро в Канада. 50. Абревиатурата на 
Европейски съюз. 51. Фини частици по мебели. 52. Вид изкуствена прежда. 53. Роман 
от Джон Уиндъм.
Отвесно: 1. Стадий в развитието на някои насекоми, които прекарват в пашкул. 2. 
Село в Северна България, община Троян. 3. Град в САЩ, щат Мичиган. 4. Преизподня. 5. 
Думи близки по звуков състав, но различни по значение. 7. Единица за ел. Съпротивле-
ние. 8. Минерални соли от твърдите води, утаени и отложени върху стените на казани, 
котлен камък. 9. Щат в тихоокеанския северозапад на САЩ. 10.Американска хеви ме-
тъл група от Лос Анжелис. 12. Река във Франция. 13. Името на английски рок музикант 
и певец (роден 1945 г.). 19. Град във Франция. 21. Вид речна риба от семейство шара-
нови. 25. Женска шопска носия. 26. Струпани на едно място значително количество 
вещества или предмети. 28.Коркова запушалка на шише. 29. Футболен отбор в Италия. 
30. Светлосиният нежен цвят на небето или морето. 31. Вид съд за течности. 33. Река в 
Италия. 34. Помещение за борба. 36. Град в Източна Англия. 37. Малоазиатска богиня. 
39. Музикална нота. 41. Вид шахматна фигура. 43. Комбинация на реч, проза, поезия 
и песен. 44. Хубав цвят на лице. 45. Жилещо насекомо. 47. Инициалите на българска 
филмова артистка. 50. Отзвук. 

Съставила Зоя Гюрова

КУЛТУРА

СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” с нова съвместна изложба за красотата на жеста

„ЧУЙ МЕ С ЖЕСТ”От стр. 1

 Учителите и учениците – мо-
мичета и момчета – от училище-
то за деца с увреден слух в град 
София,  се справиха чудесно. 
Младежите се включиха с жела-
ние с подготовката на изложбата, 
като модели на снимките.

 До завръщането на  излож-
бата в училището, тя  ще бъде 
достъпна  като виртуална из-
ложба „Чуй ме с жест”,  на стра-
ницата на училището. А там ще 
има и още една изложба, която 
ще покаже снимки, които не са 
включени в изложбата, а са ра-
ботни моменти от процеса на 
подготовката. 

 Партньори  в тази изложба са 
Регионалният исторически музей 
в София, с които училището реали-
зира много  образователни иници-
ативи,    младите ни амбициозни 
приятели от „Ротари акт клуб” с 
чудесните снимки, които предос-
тавят нов поглед към жеста. 

Всички ние бяхме обединени 
от идеята да покажем един нов 
начин на общуване и един нов 
свят, който очаква да бъде от-
крит. Радваме се, че много хора 
проявяват интерес към изложба-
та и нейната тема.

 Направихме  и няколко инте-
рактивни работилници. По този 
начин много деца успяха да се 

В навечерието на 65-годишнината на 
вестник „Тишина”, при мен дойде една от 
най-активните глухи жени във Варна – То-
дорка Пенчева.  Като много млада е спор-
тувала, участвала успешно в състезания 
по плуване. Впоследствие се омъжва за 
Дамян, ражда им се син... Тодорка много 
всеотдайно участва до ден днешен в дей-
ността на варненската районна организа-

ция на глухите – членува във фотоклуба, 
включва се във всички инициативи на 
женсъвета... И тя, и съпругът й са дълго-
годишни активисти, чиито сърца са отда-
дени изцяло на спорта, туризма, самодей-
ността и… вестник „Тишина”.

Дамян уж на шега, един вид като хоби, 
още съвсем млад, започнал да  събира още 
от първия му брой вестник „Тишина” – след 
прочита му от първата до последната буква 
и изгледаните подробно снимки. И го пра-
вел с голяма любов и грижа. Така се събрал 
един уникален по рода си архив на вестни-
ка, единствен в страната, неизменно съби-
ран от 1957 г. от Дамян и Тодорка – брой 
след брой, година след година... 

Тодорка дойде да сподели с мен, че 
се чудела какво да прави с тази уникална 
колекция, след като Дамян починал през 
2019 г. За нейна радост, синът й решава да 
вземе при себе си този изключително богат 
архив и да го съхрани – в памет на баща си.

Разказвам за срещата ни, за да изра-
зя уважението и благодарността на ръко-
водството на РО на глухите във Варна към 
наследника на тези двама дългогодишни 
верни читатели на вестник „Тишина”, за-
пазили го за поколенията. От сърце поже-
лаваме на Тодорка и нейния син здраве, 
радост и щастие!

Диян Демиров, член на УС на СГБ и 
председател на РО-Варна

Снимки личен архив на 
Тодорка и Дамян Пенчеви

Изключителна колекция, която ще 
се запази за поколенията

включат и да се запознаят с дей-
ността на училището и инициати-
вите, които се реализират там.

 Изложбата „Чуй ме с жест” 
няма да бъде единствената ни 

 Искаме да благодарим на 
всички участници, организатори 
и партньори за споделената емо-
ция. 

Севдалина  Джонгарска, ди-
ректор на СУУУС 

„ Проф. д-р Дечо Денев”

инициатива. Тя поставя началото 
на няколко много интересни дей-
ности, с които ще ви запознаваме 
и ще ви показваме в нашия  ка-
лендар от събития. 

Организираните от училище-
то за деца с увреден слух дей-
ности са отворени  и предоставят 
възможност  да се включат много 
деца, младежи и възрастни с ин-
терес по темите. Информация за 
събитията може да получите чрез 
страницата на училището или в 
електронния бюлетин на учили-
щето.

 Харесва ни да работим за-
едно, да имаме възможност да 
покажем своето виждане и да 
търсим начини да представим 
всичко това, което е важно за нас 
и нашата дейност!  


