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ПРИМЕР И ЦЕЛ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ 
ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ 

На срещата бяха представе-
ни презентациите на наши съ-
юзни членове и лидери в наша-
та организация, които защитиха 
с чест участието на България в 
международния проект проект 
SIGN LINKS – DEAF ADULTS AS 
ROLE MODELS FOR THE HEARING 
WORLD, който е  финансиран с 
подкрепата на Европейската ко-
мисия и се стреми към сътрудни-
чество за иновации и обмен на 
добри практики. 

Техните презентации са на-
истина забележителни, като раз-
работки за цялостния междуна-
роден проект  Sign links,  и не-
съмнено обогатяват със своята 
стойност новите насоки за раз-
витие на една особено важна и 
чувствителна област за бъдеще-
то на общността на глухите хора.  

В проекта участват шест парт-
ньори, базирани в три страни от 
Европейския съюз: Гръцката фе-
дерация на глухите (HFD), Гър-
ция, Съюз на глухите в България 
(СГБ), България,   Асоциация на 

глухите (DPAM), Малта, Универ-
ситет на Западна Македония 
(UWM), Гърция, Детска градина 
за глухи и деца с увреден слух 
на Аргируполис  (KDA), Гърция и 
Open Pedia (Отворете Педия) 

(OP), Гърция. Всички партниращи 
организации участват с експерти 
в областта на глухотата и жесто-
вия език.

Българското участие, както 
всички видяхме, се оказа наис-

тина забележимо. И ясно е - ще 
бъде оценено най-високо! 

Ето защо - както обещахме, 
от днес в четири последовател-
ни  броя ще ви запознаем с блес-
тящите български разработки 
по проекта Sign links, които бяха 
представени в София.

Четете ги и нека всеки напра-
ви не само изводи, но и нека да 
изработи свое поведение и ми-
съл за възпитанието на нашите 
глухи деца, както и за личното ни 
поведение в съвременния свят, 
като важни и ценени представи-
тели в обществото. 

На стр. 2-3 представяме 
разработката на

КАТРИН ХАДЖИЦИНОВА, 
озаглавена: „Комуникация, 

език и подходи”

Уважаеми читатели на вестник „Тишина”, както ви известихме в наш предишен брой, 
на 11 февруари тази година се състоя забележителна и полезна среща в сградата на Съюза на глухите в България

ПРЕДСТОЯЩО

С решение на УС на СГБ, XII Национален събор по спортен ри-
болов ще са проведе от 24 до 26 юни 2022 година в туристически 
комплекс „Рибарника”, който  се намира  на 62 км. югозападно от 
Варна, между селата Гроздьово и Цонево.

В близост до язовира има хотелски комплекс, на територията 
на който ще бъде изграден палатъчен лагер за нашите участници.

А нашите участници в ХII Национален събор по спортен рибо-
лов  ще бъдат победителите от вътрешните състезания по места 
в районните организации. 

Те ще бъдат разпределени в отбори от по 4 състезатели при 
мъжете  (по двама на плувка и на дъно). Жените-състезателки ще 
бъдат разпределени в отделен сектор. 

Тази година резерви няма да се допускат. 

Съгласно наредбата, всички участващи състезатели задължи-
телно нощуват в палатки и трябва да носят риболовни билети, 
заверени за настоящата година. Не се допускат изключения.

До лагера има паркинг за леките коли на състезатели, орга-
низатори и съдии. Изхранването на състезатели, организатори и 
съдии ще бъде в ресторанта на хотела. Внимание - ангажименти 
за участници извън тази бройка  НЕ се  поемат!

Пристигането на участниците трябва да стане най-късно до 
14.00  часа на 24 юни в туристическия комплекс „Рибарника”.

А после - започват състезанията.
Наслука!

XII НАЦИОНАЛЕН СЪБОР 
ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ 

Отново ни очакват прекрасни летни дни

ГЛУХИТЕ В СВЕТОВНОТО ИЗКУСТВО

*  Най-известното светско 
събитие на планетата - при-
съждането на наградите за 
филмово изкуство „Оскар”, за-
върши с невероятен успех за 
глухата ни общност.

*  Глухият актьор Трой Ко-
цур  получи „Оскар”, след като 
спечели наградата на амери-
канската Академия за кинема-
тографично изкуство и наука 
за поддържаща мъжка роля.

 * Отличието му беше присъ-
дено за изпълнението му в дра-
матичната история за жерт-
воготовността в името на 
оцеляването на семейството 
и същевременно е разказ за без-
крайната родителска любов.

 * Приемайки „Оскар”-а си в 
емоционална реч, произнесена 
с помощта на преводач, Коцур 
заяви: „Това е посветено на 
общността на глухите, общ-
ността на CODA. Това е наши-
ят момент!”  

Единственият друг глух чо-
век, който е печелил „Оскар”, е 
актрисата Марли Матлин, която 
също е част от актьорския със-
тав на „CODA: Дете на глухи ро-

дители”. Матлин триумфира с 
наградата на киноакадемията за 
най-добра актриса за ролята си 
в романтичната драма от 1986 г. 
„Деца, забравени от Бога”.

Четете на стр. 7
подробности за филма, който 
беше награден  с три награди 

„Оскар”, както и за живота 
на лауреата - глухият актьор 

Трой Коцур.

На 94 церемония за наградите на световния филмов  фестивал, 
която се проведе в нощта на 27 март тази година:

„CODA: ДЕТЕ НА ГЛУХИ РОДИТЕЛИ“ 
СПЕЧЕЛИ „ОСКАР” ЗА НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ

Четвъртата международна конференция на СФГ – онлайн
Световната федерация на глу-

хите прегледа ситуацията по отно-
шение на домакинството на меж-
дународната конференция и след 
консултация с организационния 
комитет на Тайланд, се свърза с 
регистриралите се за участие в 
нея обикновени членове и регио-

нални секретариати. След споде-
лените от тях становища, бордът 
на СФГ реши, че четвъртата меж-
дународна конференция ще се 
проведе само като онлайн конфе-
ренция. Обикновените членове 
не трябва да пътуват до Тайланд.

На стр.3
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От стр. 1

КОМУНИКАЦИЯ, 
ЕЗИК И ПОДХОДИ

Това е първата презентация, която ще ви предста-
вим. Тя е на Катрин Хаджицинова и дава обобщаващи-
те, но най-важни първоначални знания за изграждане-
то на ролевите модели, които ще създават примера за 
обучение, но и същността на моделирането на нашето 
поведение, чиито правила трябва да усвояваме.

КАКВО Е ЕЗИКЪТ?
• Езикът е присъщ механизъм, което означава, че 

всички деца имат тази способност и могат да развиват 
език. Също и глухите деца.

• В международната библиография се споменава, че 
за да може даден език да е функционален, той трябва да 
е достъпен, ефективен и предсказуем.

• Много хора бъркат езика с речта. Говоренето, изго-
ворената дума е начин за създаване на език, както друг 
начин за произвеждане е писмената дума. Във всеки 
език има разграничение на рецептивната и експресивна-
та форма на езика. По този начин речта е изразният език.

• Езиците на жестовете са езици, които позволяват на 
глухите да комуникират без усилие, лесно, естествено, 
интерактивно и ефективно, тъй като няма пречка за при-
емането на информация, но и за производството. Това е 
двупосочна комуникация.

• Жестовите езици са особено подходящи за визуал-
ната природа на глухите, със „способността да виждат”. 
Глухите деца, които ще са изложени на жестовия език на 
дадена държава, ще го придобият по естествен начин.

ЗАЩО Е ВАЖНО 
ОБЩУВАНЕТО С ДЕТЕТО МИ?

• Данните от много изследвания показват, че постъп-
ването в училище за деца с психосоциални затруднения и 
потенциални недостатъци в когнитивните/учебните уме-
ния може да доведе до влошаване на тези проблеми на 
всички нива поради академично и социално изключва-
не, маргинализация и неспособност да се адаптират към 
училищния контекст.

• Същевременно проблемите, които се проявяват в 
малка, предучилищна възраст, според валидни изслед-
вания, са свързани с психосоциални и учебни пробле-
ми (леки или тежки) в по-късния учебен живот и юно-
шеството.

• Липсата на социално-междуличностни умения, не-
способността да си сътрудничат с другите, невъзмож-
ността да се концентрират и да се адаптират към пра-
вилата на организираните дейности и изискванията на 
училищната среда, силно реактивното, провокативно 
или агресивно поведение, сериозните затруднения при 
адаптацията, в група или в класната стая, постоянните 
емоционални затруднения, както и прекомерните за-
дръжки и силно социалното отдръпване представляват 
социални дисфункции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КОМУНИКАЦИЯТА:

• Обществото е съставено от различни елементи. Все-
ки от нас използва комбинация от разнообразни елемен-
ти, за да е разбираем за другите. Например разговорът 
между двама души може да включва реч, различен тон 
на гласа, жестове и мимики.

• Дискусия между двама глухи, използващи жестов 
език, може да включва различни от знаци, жестове, ми-
мики, изписване на пръсти или четене по устните еле-
менти.

• Не е необходимо да се включват всички елементи 
в комуникативния подход. Например: Някои родители 
следват устния подход, докато други използват езика на 
жестовете.

Преди да изберете метод е важно да получите ин-
формация и да обсъдите начина си на мислене с раз-
лични професионалисти и други родители.

• Не забравяйте, че някои хора имат твърдо опреде-
лено мислене и нагласа и предлагат само специфични 
начини за комуникация с глухи деца, но не се колебайте 
да задавате въпросите си.

СЛУХОВИ ПОДХОДИ – 
УСТЕН МЕТОД:

• Слуховите подходи имат за цел да развият слухови 
и речеви умения за глухи деца. Те наблягат на използ-
ването на слухови апарати или кохлеарни импланти, 
за да увеличат максимално използването на остатъчен 
слух. 

• Повечето подходи от този тип често използват че-
тене на устни, за да помогнат на детето в разбирането и 
възприемането на речта. Тези подходи често се използват 
за деца, които имат определено ниво на загуба на слуха, 
от лека до тежка слухова загуба и не използват жестовия 
език или азбуката на глухонемите в подкрепа на разбира-
нето на говоримия език.

• Основната цел на тези подходи е да позволи на вся-
ко дете да развие умения за говор и устна комуникация, 
така че да може да общува в слухова среда. Вашето се-
мейство също ще научи как да използва този метод с под-
крепата на логопед или преподавател на глухите. Това оз-
начава, че всички вие ще се нуждаете от пряко участие и 
ангажиране със специалистите, работещи с глухото дете, 
за да можете да научите методите и да ги използвате у 
дома.

ЧЕТЕНЕ ПО УСТНИТЕ 
И ИЗПИСВАНЕ С ПРЪСТИ:

• Умение е да се четат думи от устните и лицето на 
говорещия. Глухите деца естествено ще се опитват да 
четат устни, когато родителите им общуват с тях. Труд-
но е обаче да се измери дали устната комуникация се 
разбира чрез четене на устни, ако разчитаме само на 
нея.

• Също така формата на устните се различава от човек 
на човек, като по този начин се изчислява, че около 30 
до 40% от информацията в речта може да се прочете в 
най-добрия случай и при най-добрите условия.

• Има много неща, с които е трудно да се справим, 
например:

• Страх в лицето
• Говорът, докато човек се храни
• Покриване на устата, докато говорим
• Неадекватно осветление
• Във време, когато децата са в процес на изгражда-

не на разбиране за език, може да им е трудно да четат 
по устните и да намират думи в процес, които не са им 
познати.

• Подготовката и обясненията са важни за детето, за 
да разбере концептуалното съдържание на разговора, 
който ще последва.

• Подготовката трябва да се извършва в другите кон-
такти на детето или в разговорите, които могат да възник-
нат в семейството.

• Четенето на устните може да се използва заедно с 
други методи за комуникация, например с писане с пръ-
сти, жестове и знаци.

• Така детето ще може да следва израженията на 
лицето и езика на тялото на говорещия, за да получи 
повече информация. Комбинацията от тях може да 
осигури по-голяма вероятност детето да разбере раз-
говора.

• Също така формата на устните се различава от човек 
на човек, като по този начин се изчислява, че около 30 
до 40% от информацията в речта може да се прочете в 
най-добрия случай и при най-добрите условия.

РОДИТЕЛСКА РЕФЛЕКТИВНА 
КОМУНИКАЦИЯ:

• Майчиният рефлективен подход се основава на на-
чина, по който майките и другите насърчават развитие-
то на езика на децата чрез способността за размисъл, 
способността да разбере поведенческите ви отговори и 
отговорите на детето ви като смислен опит да предадат 
вътрешното ѝ психическо състояние.

• Така детето ще може да следва израженията на ли-
цето и езика на тялото на говорещия, за да получи по-
вече информация. Комбинацията от тях може да осигури 
по-голяма вероятност то да разбере разговора.

ЖЕСТОВ ЕЗИК:

• Жестовият език е естественият език на глухите хора, 
които освен хората с увреждания са и езиково малцин-
ство и определена социална група.

• Най-голямата трудност, с която се сблъскват, е дву-
посочната и ефективна комуникация с ближните си. Дори 
когато се научат да говорят на говоримия език, те про-
дължават да са глухи.

• Използването на жестовия език е предпоставка за 
членство в общността на глухите. Жестовият език се из-
ползва от по-голямата част от глухите, от глухите деца, от 
специалистите по слуха, които се занимават с глухи и чу-
ващи родители на глухи деца. 

ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ:
• Законът е приет от 44 Народно събрание на 21 яну-

ари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народ-
ното събрание:

• В срок до 31 декември 2022 г. ръководителите на ад-
министративните структури в системата на изпълнител-
ната власт и кметовете на общините създават условия за 
извършването на административно обслужване на глухи-
те и сляпо-глухите лица. 

• Законът влиза в сила три дни след обнародването 
му в „Държавен вестник”, с изключение на чл. 10, ал. 2 - 5, 
които влизат в сила от 15 септември 2026 г., като :

1. В специалните училища за ученици със сензорни 
увреждания - увреден слух, и за глухите ученици, обуча-
ващи се в училищата в системата на предучилищното и 
училищното образование, се провежда обучение по бъл-
гарски жестов език като специален учебен предмет. 

2. За глухите деца и за сляпо-глухите деца съобразно 
степента на нарушението на зрението и/или на слуха в 
детските градини се провежда обучение за изучаване на 
българския жестов език в специално образователно на-
правление. 

3. Обучението по специалния учебен предмет бъл-
гарски жестов език и по направлението по ал. 3 се осъ-
ществява от педагогически специалисти с висше образо-
вание по специалности от професионални направления 
„Педагогика” и „Педагогика на обучението по ...” или по 
специалност „Българска филология” от професионално 
направление „Филология” с придобита професионална 
квалификация „учител по български жестов език” при ус-
ловията и по реда на наредбата по чл. 213, ал. 7 от Закона 
за предучилищното и училищното образование.

4.  За учениците без слухова загуба може да се осъ-
ществява обучение за придобиване на допълнителна 
подготовка по български жестов език във факултативните 
учебни часове, а за децата без слухова загуба — обуче-
ние за изучаване на българския жестов език в допълни-
телни форми на педагогическо взаимодействие.

ДВУЕЗИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ:
• Прилагането на двуезично обучение в областта 

на образованието за глухи е модерен подход, който се 
прилага през последните години. Съгласно двуезичния 
метод, за да се покрият комуникативните и образовател-

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ 
ПРИМЕР И ЦЕЛ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ
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ните нужди на глухите ученици, е необходимо да се из-
ползват два езика: жестов език и говорим и писмен език. 
Жестовият език се използва като език за комуникация 
и преподаване, но също така и като целеви език, който 
се преподава и култивира систематично, като говорим и 
писмен език.

• Целта на използването на двуезичния подход е да се 
позволи на детето да общува с помощта на жестов език, 
така че да може да развие комуникативни умения.

• Жестовият език е визуален и по този начин не про-
тиворечи на способността на детето да учи, тоест не се 
основава на слуха, а на зрението.

• Ако решите да използвате този подход, детето ви 
трябва да има достъп до глухи и чуващи възрастни, кои-
то владеят жестовия език, за да могат да му помогнат да 
развие първи език.

ЕЖЕДНЕВЕН ЖИВОТ и 
ТЕХНОЛОГИИТЕ:

• Устройства за 
известяване:
с развитието на техно-

логиите през последните 
години достъпът до ин-
формация, комуникация 
и ежедневието на глухите 
стана по-лесен.

Има продукти за извес-
тяване, които се харесват 
на всички като цяло, но и 
особено на хора с увреден 
слух, независимо от това 

дали са глухи, с увреден слух или са сляпо-глухи.
Устройствата за известяване работят с визуално из-

вестие (светлина), известие чрез докосване (вибриране) 
или изслушване (звук) и много от тях имат предимството 
да се синхронизират помежду си.

• Достъпност:

- Разпоредбите на директива на Европейския съюз 
(ЕС) 2016/881 изискват доставчиците на медии и ко-
муникационни услуги, в това число Интернет, да са за-
дължени да се възползват от новите технологии, като 
говорещи уебсайтове, субтитри, акустично описание, 
тълкуване на знаци, постигане на достъп за хора с ув-
реждания.

- В същия закон е посочено също, че администра-
тивните органи и власти, когато работят с хора с ув-
реждания, са длъжни да осигурят подходящи сред-
ства за комуникация и достъп до информация, в това 
число, но не само, достъп до публични документи и 
уведомяване за административни актове до лица с 
увреждания в достъпни форми, както и осигуряване 
на предварителното изслушване по подходящи начи-
ни, съгласно условията на Административно-процесу-
алния кодекс.

КАКВО Е ПРЕВОДАЧ 
НА ЖЕСТОВ ЕЗИК?

• Преводачът на жестов език е професионалист, кой-
то прави възможна комуникацията между хора, които не 
използват същия език. Преводачите могат да са сертифи-
цирани и да познават единствено националния жестов 
език на страната си или други свързани с изразяване на 
жестове езици.

• Професията им е насочена към тълкуване от един 
език на друг (изходен език и целеви език) по ясен и раз-
бираем начин, като се вземат предвид контекстът, в кой-
то се изразява съобщението, целите, както и взаимоотно-
шенията и чувствата на участниците.

• Присъствието на преводача при различни обстоя-
телства допринася за формирането на възприятието на 
детето за това какво означава преводачът и как може да 
му помогне в настоящия момент или на по-късен етап.

• Преводаческите услуги на и от български жестов 
език се предоставят за текущата година в:  НАПЖЕБ 
(Национална Асоциация на преводачите на жестов 
език в България)

КАТРИН ХАДЖИЦИНОВА
Снимки и илюстрации от презентацията

НОВИНИ

Министърът на труда и социалната поли-
тика Георги Гьоков и екипът му бяха специални 
гости на регионален форум „Социални полити-
ки - нови възможности, нови отговорности за 
развитието на регионалния потенциал за еко-
системни социални услуги и социални иновации“, 
организиран от община Русе в световната сед-
мица на социалната работа. 

Във форума взеха участие доставчици на раз-
лични социални услуги в Русе и региона и предста-
вители на професионално направление „Социални 
дейности” в Русенския университет „Ангел Кънчев”, 
което навършва 10 години.

„В лицето на общините срещаме партньор не 
само във формирането на политиките, но и при 
осигуряването на качествени и ефективни социал-
ни услуги за хората от уязвими групи”, каза пред 
присъстващите министър Гьоков.

В момента броят на социалните услуги, които 
община Русе предлага, е 47. Те обхващат близо 
5000 деца, младежи и пълнолетни лица в нужда. 
„Обучаваме служителите си да използват облачна 
платформа, която улеснява управлението и орга-

низацията на услугите, които предоставяме”, заяви 
директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” 
Катя Петрова. Тя допълни, че наред с въвеждане-
то на лего обучението във всички детски градини в 
общината, предстои разработването и на методика 
за прилагането му и в различните социални услуги, 
като 19 специалисти вече са обучени.

В края на форума беше изнесена кратка кул-
турна програма с участието на деца и самодейци 
от организациите на хората с увреждания. Сред 
тях беше и Мариана Маркова от районната орга-
низация на глухите в Русе.

Посещението на социалния министър ще поло-
жи началото и на двете най-нови социални услуги 
в Русе –  грижа за лица с психични разстройства 
и грижа за лица с различни форми на деменция. 
Реконструкцията на сградата, в която ще се поме-
щават, завърши през юли миналата година, като с 
подписания днес договор ще започне и приемът на 
документи за потребители и социални работници.

Публикацията е на пресцентър на община 
Русе и онлайн медии

Министър Гьоков гостува 
на форум на община Русе в  

СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА 
НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Четвъртата международна 
конференция на СФГ – онлайн

От стр. 1

В момента СФГ е в тясно съ-
трудничество с презентаторите 
и организационния комитет, за 
да осигури комбинация от пре-
зентации на живо и записи, така 
че всички наши обикновени 
членове по света да могат да се 
възползват изцяло от тази конфе-
ренция. Конференцията е важна 
възможност за учене и връзка 
с други обикновени членове по 
целия свят.  Нашата тема е ва-
жна: как да постигнем смислено 
приобщаващо образование за 
всички глухи учащи се? 

СФГ отправя апел: ако все 
още някои национални асо-
циации не са се регистрира-
ли, да го направят по-скоро 
на тази страница в интернет: 
https://wfdbangkok2021.com/
registration/, за да имат пълен 
достъп до конференцията. След 

като се регистрират, трябва да 
изберат опцията за присъствие – 
лично или онлайн в долната част 
на страницата за регистрация. 

Ако имат нужда от допълни-
телна помощ, могат да се свър-
жат с организационния комитет 
на страницата „Свържете се с 
нас” на адрес:  

wfdbangkok2021.com.

Превод и редакция 
Петра Ганчева
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На 19 март тази година се навършват 
120 години от рождението на нашия изя-
вен деятел – сурдопедагога  Кандо Кан-
дов. До последния ден  на своя дълъг и  
обществено полезен живот той не прес-
таваше да се интересува  от всички съби-
тия  в нашата организация.

 Беше несменяем  член на комисията  
в националните фестивали на любител-
ското художествено творчество на нашите 
глухи не само в драматичното изкуство, но 
предимно в частта му за художественото 
слово и песни. Той беше първият, който 
повярва във възможностите на хората ли-
шени от слух да усещат поетичното слово 
и да го интерпретират за първи път у нас с  
художествен жест, и който им подаде ръка 
и ги подкрепи в тази нова за тях изява.

Не само това. Той беше първият, който  
заедно с другия ни културен деятел, също 
сурдопедагог, Иван Куртев, поставиха за 
първи път у нас началото на програма-
та за обучение на жестовите преводачи. 
Преводачи и тълковници, които бяха не-
обходими в зората на създаването на про-
изводствената програма на нашите пред-
приятия „Тих труд”,   за да се осъществява 
по-лесно и бързо комуникацията между 
чуващите   и глухите.

Той, заедно с другия сурдопедагог, 
първия редактор на вестник „Тишина” 
Венелин Иванов, стана основател на На-
ционалния логопедически институт. Още 
много може да се пише  и за неговата об-
щественополезна дейност  в Софийския 
градски съвет. А страниците  вестник „Ти-
шина” съхраняват топли и сърдечни думи 
за неговия живот и дейност. Думи, които 
ние не бива да забравяме, а да ги пов-
таряме на младото поколение, което не 
трябва да забравя тези наши първи деяте-
ли, които ни дадоха основание за гордост 
и самочувствие, и които допринесоха за 
развитието на глухата култура.

Приживе Кандо Кандов  остави за 
поколенията своето животоописание, 
което  съхранява любопитни  факти  

от времето и нравите, в които   той е 
живял. Това негово животоописание стиг-
на до нас благодарение  на усилията на 
неговата внучка  Биляна Кандова, която  
отпечата  красиво оформена с винетки не-
говата „Автобиография”, която е притежа-
ние на нашия съюзен музей. 

За нашите читатели ще бъде интерес-
но  покрай всички факти от житието на 
Кандо Кандов да се докоснем и до детски-
те спомени на внучката му Биляна Кандо-
ва, дъщеря на неговия единствен син, коя-
то голяма част от живота си е прекарала 
в семейния дом в близко  обкръжение с 
незабравимия си дядо, за да се докоснем 
и до човека  Кандов. А   днес тя живее  с 
двамата си сина и работи в Прага, Чехия.

Във връзка с  паметната годишнина я 
помолихме да ни  разкаже за себе си и 
спомените си за своя дядо. И ето   какво 
получихме от нея:

„Щастлива съм, че успях да реализи-
рам подготвената от моя дядо Кандо 
Кандов автобиография. Паралелно с 
грижите за семейството,  професионал-

но развитие и адаптация към живота в 
чужбина, част по част дигитализирах и 
обработвах за печат и материализирах в 
книга, прилежно събраните материали. 
Всъщност Чехия усещам близка и разби-
раема, благодарение на фамилната връз-
ка на моя баща, син на Надежда и Кандо 
Кандов. Майката на баба Надежда – Олга, 
произхожда от благородническата фами-
лия Херолдови, а през далечната 1897 
година се омъжва в Прага за  българския 
художник Харалампи Илиев, ученик на 
Юлиус Маржак. Заедно се преместват да 
живеят в София, където остават да края на 
живота си.

Дядо Кандо беше основна фигура в мо-
ето детство и за него пазя най-светли спо-
мени. През по-голямата част от времето 
живеехме под един семеен покрив. Дос-
толепен, спокоен, с достойното излъчване 
на помагащите хора, дядо често намира-
ше начин неусетно  да ме научи  на ново 
стихче, скоропоговорка, или гатанка. Уме-
еше да провокира любознателност. Спом-
ням си как започваше да ми  бели плод  за 

закуска и казваше: „Да видим колко дълга 
ще стане брадата на тази ябълка” – и тя 
ставаше мнооого дълга, непрекъсната 
спирала! Вдъхновена се опитвах да  по-
стигна същия резултат. С топлина в сърце-
то пазя спомена как той  тихо сядаше да 
послуша как свиря на пиано без да комен-
тира, без да поучава, просто да послуша.

Помня, че и през последните си годи-
ни продължаваше  да работи по специ-
алността си  и да помага на хората с 
различни  говорни проблеми. Често се 
отбиваха признателни ученици и той 
ги посрещаше с голяма радост. (На това 
място ми се иска да вметна, че лично аз 
в разговори с моите  нечуващи приятели 
узнах, че нашите изявени в професията си 
глухи хора – като първия ни здравен нау-
чен работник Димитър Мутафчиев в дър-
жавния Институт по хигиена, архитектът 
Румен Стойков в „Софпроект”, художни-
кът Емил  Лунгаров, който изработваше 
дърворезбени пана за архикетките от 
„Главпроект” и други, са  ходили на частни 
уроци при Кандов, за да овладяват  грама-
тически правилен български език, който 
да им позволи да комуникират с чуващите 
специалисти. Бел. авт.).

На въпроса самата Биляна с какво се 
занимава в  Чехия, беше любезна да от-
говори: „Завършила съм Националната 
художестена академия със специалност 
„Индустриален дизайн”. След многого-
дишна дизайнерска практика, сега работя 
за една от най-големите  международни 
компании, където създавам решения за 
дигитално управление на автоматизира-
ни  машинни процеси. Живея в един от 
най-красивите градове - Прага, и искре-
но се наслаждавам на   изкуството, което 
тук се среща на всяка крачка. И до днес 
намирам опора в дядовата мъдрост, 
следвам примера му за честен живот 
и трудолюбие и знам, че ако нещо се 
усеща най трудно за постигане, много 
вероятно то е най-правилното!”     

Миряна Мошева

ПАМЕТ

Драги читатели на вестник „Тишина”,  по ваша инициатива продължаваме с 
публикациите по една от най-важните наши рубрики. 

ПАМЕТ ЗА ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Тя е за хората,  които преди 85 години са белязали със светли дела нашето дело и 

борбата на глухите хора за достойно място в живота. 
Тя е за основателите на нашата организация и за подвига им да се осъществи на-

шата култура и независимост на свободни хора, достойни да бъдат уважавани и почи-

тани. Добрите им дела никой и никога не трябва да забравя. 
Историята е много важно нещо за всеки днешен човек. Историята не само ни учи – 

тя може да напътства и утрешните ни действия, ако я познаваме. Да!
Ето защо днес започваме отново нашата рубрика „Памет”
Първият материал за нея ни предоставя Миряна Мошева.

Очакваме Вашите мнения. Очакваме и ваши съхранени в паметта истории за 
живота и делото на нашите първооснователи.

120 години от рождението на Кандо Кандов

В РО-Плевен

Пролет и радост за децата ни 

За децата в школата по рехабилитация на слуха и говора към РО-Плевен ме-
сец март беше прекрасен, защото им донесе много радост и много забавления.

Рехабилитаторката  им Валя Василева беше подготвила  специални групови уроци 
за мартенските празници. А те са наистина знаменателни.

На първи март децата си размениха мартенички, но научиха и какво символизират 
техните цветове. 

За 3 март урокът беше по-сериозен. Децата научиха какъв ден е този за нашата ро-
дина, какви са цветовете на българското знаме и какво означава всеки един от тях. А 
после сами оцветиха по едно знаме.

Празникът на мама – 8 март, разбира се, беше най-вълнуващ за всяко едно от дечи-
цата. С много старание и любов те нарисуваха картички за своята майка – най-хубавите, 
които мама е получавала и които ще пази сигурно цял живот.

А на 22 март посрещнаха пролетта. Научиха защо точно на този ден идва пролетта 
и какво се случва тогава.  

През целия този красив пролетен месец децата с пъстри картинки и стихчета нау-
чиха и много нови думички. А времето ни минаваше в смях и забава. И с много любов!

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

В ТО на глухите-Ракитово                

Пролетен  привет от нас

Месец март е нашият женски 
месец, през който празнуваме – 
като започнем от  баба Марта, после 
Осми март и завършим с Първа про-
лет... Ние, жените, през този месец 
се чувстваме много обичани, ува-
жавани, почитани от близки и при-
ятели, и много горди, че сме жени! 
Ходим изправени, с високо вдигнати лица и усмихнати на всичко, което ни заобикаля.

Ние, от ТО на глухите от Ракитово, празнувахме два дни 8 март. Единият ден, на са-
мия празник бяхме в ЦРСИХУ, където  от нашата организация сме 34 потребители. Там 
бяхме посрещнати с голямо внимание, почит и уважение – с топла питка, сладки и без-
алкохолно. Повеселихме се, рецитирахме стихове и четохме разкази за този празник. 
Беше чудесно и много весело.

На 15 март пък празнувахме в нашия клуб на глухите, малко по-късно, но се подгот-
вихме. Аз, като организационен секретар, закупих сладки, бисквитки, кафе, чай и без-
алкохолно. Събрахме се 19 жени, като имахме и двама кавалери, които ни поздравиха 
със здравец, топли думи и сладки и минерална вода. От жените Иванка Мирова донесе 
топли пуканки, а Катя Генова ни почерпи за пенсионирането си. Почти всички жени 
донесоха много вкусотии и нашата трапеза беше щедро богата. Разказахме си случки 
от миналото, кой как е посрещал този празник в семейството си. Беше много весело, 
спокойно и празнично. Всички останаха много доволни  и си пожелахме  нови срещи. 
Направихме си снимки за спомен, като една служителка от центъра – Силвия, ни напра-
ви този подарък. Така, с много усмивки  и радост,  отпразнувахме осми март.

Нека всички жени да сме живи и здрави, весели и много щастливи – но не само през 
март, а винаги! 

Величка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово
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Специалното училище за ученици с ув-
реден слух „Професор д-р Стоян Белинов” 
в Пловдив откри СТЕМ център по нацио-
нална програма „Изграждане на училищ-
на STEM среда” на МОН. 

Учебното заведение защити проект 
за изграждане на училищен STEM център 
в малката категория за училища с до 300 
ученици, с финансиране до 50 000 лв. и със 
собствено до финансиране от 5 000 лв.

В рамките на проекта са обучени де-
сет специалисти – начални учители, учи-
тели по предмети в горен курс, учители 
ЦДО и рехабилитатори на слуха и говора 
за работа с Mozabook. 

Закупени са програми, използвани в об-
ластта на сурдопедагогиката в светов-
ната практика, за формиране и корекция 
на произношението, като Speechviewer, 
SpeechTherapy, Earobics, ProTrain и други. 

СТЕМ кабинетът се намира на трети етаж 
в училищната сграда. Идейният проект за 
дизайн на помещението е на арх. Теофана 
Абаджиева. Визията на „Мейкърспейс” (кът 
работилница) пространството включва ди-
зайн, оформление, цветове, оборудване, ин-
териор и е съобразено с психо-физическите 
особености на учениците с увреден слух. 

Мейкърспейсите в училището създават 
условия за придобиване от учениците на 
знания, умения и компетентности със сил-
на практическа насоченост. В кабинета са 
оформени два къта, с високотехнологични 
и с нискотехнологични инструменти и мате-
риали. В първия кът са монтирани два инте-
рактивни дисплея, всеки от които съчетава 
дъска, проектор, компютър, с възможност 
за работа с до 10 ученика и работа с мобил-
ни устройства (таблети). 

Съчетаването на нови дигитални техно-
логии с приложни дейности и възможността 
за творчество, себеизява и креативност мо-
тивират учениците с увреден слух да разви-
ват знанията, уменията и компетентностите 
си в СТЕМ центъра. 

Съчетаването на новата физическа сре-
да и технологии се обвързват с изучаваното 
учебно съдържание, създават се условия за 
учене чрез творчество, решаване на казуси, 
експериментиране, креативност, открива-
телство. 

В иновативната образователна среда 
всеки ученик има възможност да развие 
своя потенциал, необходимо условие за 
неговата социална адаптация и успешна 
професионална реализация. 

Богдана Петрова

ИНОВАЦИИ В НАШЕТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

СТЕМ ЦЕНТЪР в специалното училище за ученици с 
увреден слух „Професор д-р Стоян Белинов”, Пловдив

След излязлата кни-
га „Жо” на Вили Крив-
чева (за която писахме 
във вестник „Тишина”), 
посветена на децата с 
увреден слух – в нея с 
нагледни жестови зна-
ци са дадени различни 
наименования на пти-
ци, животни и расте-
ния – още една книга, 
посветена на децата с 
физически увреждания 
е по книжарниците. 

Книгата, с автор Кра-
симира Петрова, се на-
рича „Фантазия”. Главна-
та героиня е момиченце 
с протеза на крака. Случ-
ват ѝ се весели истории, в 
които тя помага на свои-
те приятели и ги подкре-
пя. Според авторката, 
„това е книга за добро-
тата на сърцето, ведрото 
посрещане на събитията 
в живота и равенството 
между всички хора. Цел-
та ми е да дам увереност 
на всички деца инвали-
ди, че те са важни хора, 
ценни приятели и трябва 
да се радват на своя жи-
вот, такъв, какъвто е. От 
друга страна искам да 

успокоя децата, които са 
заобиколени от деца с 
увреждания, че това не 
е порок, а могат открито 
да общуват с тях, възпи-
тано и ведро.” 

В писмото си до мен 
Краси е дала и линк за 
книгата. Тя е цветна, ве-
села, написана с леко 
чувство за хумор, обна-
деждаваща и подкре-
пяща. Краси завършва 
писмото си с едно пред-
ложение до нас: „Искам 
да запиша разказ или 
два на видео и да го из-
пратя на институциите 
или училищата (детски-
те градини), до които 
няма да мога да стига 
лично. Има ли кой да 
направи жестов превод 

и да се вижда по време 
на видеото? Дали няма 
да е интересна за общ-
ността на глухите? И по 
този начин глухите деца 
ще могат да се вдъхно-
вят от „Фантазия” и да 
се докоснат до нея.”

Ето и линка към 
страницата на книгата 
и нейната авторка във 
фейсбук:

h t t p s : / / w w w .
facebook.com/fantasy.
the.book

Приятно четене и 
разглеждане и дано ня-
кой от жестовите прево-
дачи се заинтересува от 
предложението на Кра-
симира Петрова!

Петра Ганчева

Нова интересна книжка вече е на бял святВ Смолян

Проведоха се по 
проект курс и изпит по жестов 
език

В края на миналата година в гр. Смолян стартира курс 
по жестов език, който се осъществи по проект „Овластя-
ване на жени със специфични възможности чрез доби-
ване на социални умения за равнопоставено участие в 
обществения живот”. Лектори бяха Силвана Павлова и 
Росица Караджова. Координатор по проекта е Йоланта 
Пойдовска. Дамите със своя професионализъм не по-
жалиха сили за да може участниците да получат добри 
знания, а те, от своя страна, също се  постараха да дадат 
всичко от себе си, още повече, че сформирането на група 
за обучение не беше никак лесна задача, но имаше пол-
зотворен резултат. 

А на 25.02.2022 г. в община Смолян се проведе изпит. 
Комисията  за оценка на знанията и резултатите беше в 
състав: Юлия Милева, председател; Роза Исаева и Йо-
ланта Пойдовска – членове. След изпита бяха връчени 
сертификати за участие на  лицата, успешно завършили 
курса по жестов език. Всички си пожелаха в бъдеще да 
продължат заедно да надграждат наученото.

От името на участниците в това благородно и успешно 
начинание изказваме сърдечни благодарности на трите 
знаещи и можещи дами –  Силвана Павлова, Росица Ка-
раджова и Йоланта Пойдовска, които положиха макси-
мални усилия в обучението на курсистите. Пожелаваме 
им здраве и до нови срещи!

Юлия Милева, организационен 
секретар на ТО на глухите в Смолян

На 19 март се проведе традицион-
ното вътрешно първенство на РО-Пло-
вдив по шахмат. 

След оспорвани битки бяха излъче-
ни следните победители:

І-Атанас Тодоров-Пазарджик, 
ІІ-Георти Ружин-гр.Раковски, 
ІІІ- Никола Зяпков-Пловдив. 
(На снимката: отляво Ружин, в 

средата Тодоров, вдясно Зяпков.)
Драгомир Драголов

Турнир по шах в 
РО-Пловдив
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* В научно-фантастичния 
филм „Дюн”, който излезе по 
българските кина през сеп-
тември на миналата година, 
награда за поддържаща роля 
получи глухият актьор Стивън 
Колинс.

*Филмът получи изключи-
телен интерес не само у нас. 
И в световните кина той беше 
посрещнат като мега продук-
ция с рекорден брой зрители.

* Тази година филмът беше 
отличен и с много награди „Ос-
кар” на тази годишното 94-то 
издание на филмовия фестивл, 
който се проведе наскоро  в 
Долби Тиътър в американския 
град Лос Анджелис.

* За масовото общество 
една малка подробност не 
беше от чак толкова голямо 
значение, но за нашата общ-
ност участието и наградата 
за поддържаща роля на глухи-
ят актьор Стивън Колинс си е  
истинско предизвикателство 
за таланта и за възможност-
ите на глухите хора. 

Във филма „Дюн” Стивън 
Колинс играе ролята на глухия 
войник Харконен, който принад-
лежи към една от големите то-
гава фамилии. „Героят ми обаче 
има брутална репутация. Моят 
герой е безмилостен” - описва 
ролята си  британския филмов и 
театрален актьор в интервю. Но 
не пожелава да разкрие повече 
подробности - „трябва да види-
те филма сами, за да разберете 
защо”. 

37-годишният актьор е от 
Есекс, североизточно от Лондон. 
Неговите родители и по-голяма-
та му сестра са чуващи. Британе-
цът е израснал в среда с прекрас-
на комуникация, използвайки 
всички налични комуникативни 
средства: жестов език, говорим 
език и четене по устните.

Започва основното си образо-
вание в мултикултурно основно 
училище с малка група други глу-
хи деца. „Там много се стараех и с 
течение на времето научавах все 
повече и повече британски жес-
тов език” - казва той.

След основното училище оти-
ва в училището за глухи „Мери 
Хеър”, на около 100 километра 
западно от Лондон. Първона-
чалният момент е „голям шок” 
за тогава единадесетгодишния 
Стивън, тъй като сега той е само 
сред глухи – а именно с 230  глу-
хи деца. Освен това интернатът 

променя и навиците му от пре-
дишното училище. Той  бързо 
се „настанява” в новата средата, 
както и другите деца. И докато си 
прекарва „страхотно” и без уси-
лия, започва да губи връзката с 
жестовия език и борбата за глу-
хата си идентичност. 

Едва когато става на дваде-
сет, той я преоткрива, след като 
се среща с  „много невероятни 
глухи хора по света”.

След участието си в „Дюн” 
Колинс предпочита да бъде пред 
камерата, а не зад нея. Защото 
преди десет години е имал друг 
поглед - може би житейски при-
теснения от глухотата му тогава 
са го обезсърчавали. В едно ин-
тервю с глухия сценарист Чарли 
Суинбърн той казва, че вижда 
себе си повече като режисьор, 
отколкото актьор. „По време 
на моето детство никога не съм 
виждал глух актьор по телевизи-
ята. Така че ми беше трудно да си 
представя такава кариера на ак-
тьор”, казва той. 

Всичко това се променя 
след 2008 г., когато той заснема 
постановка „Наистина театър” 
(Definitely Theatre) с глух режи-

сьор и трима глухи актьори. Тога-
ва той си казва: „И аз бих искал 
да направя това. После се запис-
ва в двуседмичен курс по актьор-
ско майсторство, организиран 
от „Наистина театър” Definitely 
Theatre. „Много обичах класа” 
- ентусиазирано казва актьорът. 
Две години по-късно получава 
роля в театралната трупа. „А ос-
таналото е история”-  казва той, 
като им благодари много. 

 След много роли в късоме-
тражни филми за глухи и гостува-
не в сериал на английско телеви-
зионно предаване BBC в ролята 
на лекар,   връхната точка в ка-
риерата му дойде преди две го-
дини, когато той беше избран за 
ролята на глухия войник от Хар-
конен. Неговият агент му урежда 
присъствие на кастинга. А освен 
това кани отговорния режисьор  
да присъства на едно от неговите 
театрални представления. 

 Деветгодишният му актьор-
ски опит го подготвя за този мо-
мент. Но тогава той има до себе 
си двама „прекрасни” преводачи 
на жестов език, които също са 
имали филмов опит на снимач-
ната площадка. 

„Това беше много важно, за-
щото по този начин ние бяхме 
на същата дължина на вълната 
по това време. И можех да фор-
мулирам визията си за сцената, 
така че да мога да я визуализи-
рам”. 

Също така изключително 
впечатление му е направило и 

повeдението на директора на 
продукцията, който винаги идвал 
на мястото, където преводачи-
те му предавали информацията 
директно, вместо да го прави от 
директорския стол. „Това опреде-
лено беше едно от най-добрите 
ми преживявания някога”, енту-
сиазирано казва Колинс. 

 Британецът е не само пред 
камерата, но и на сцената. Той 
играе редовно за театрална пуб-
лика от 2008 г., последно в теа-
тралната адаптация на известна-
та история за Оливър Туист. Това 
представление е заснето неот-
давна онлайн за гледане в уюта 
на собствения ви дом поради 
пандемията от COVID-19.  Ини-
циатива е на Ramps on the Moon, 
включваща приобщаващ екип от 
актьори, които са чуващи, глухи 
и актьори с други увреждания. 
Това е мрежа, която нормализи-
ра присъствието на глухи и хора 
с увреждания на сцената. Така че 
пиесата беше изпълнена с бри-
тански жестов език, субтитри и 
аудио описание. „Това трябва да 
е норма в индустрията” -  твърди 
актьорът. „Освен това структу-
рата на британския жестов език 
вече беше записана в сценария 
на пиесата, така че аз можех 
просто да действам, без да се на-
лага първо да превеждам текста 
- както правя в други изпълне-
ния. Въпреки това, автентичното 
интегриране на глухи актьори в 
роли в пиеси не е толкова лесно. 
Защото участието на глух актьор 

не може да бъде самотно пре-
живяване. Не може просто „слу-
чайно” да бъдете глухи, без да 
вземете предвид обстановката, 
в която се развива пиесата. Ако 
в един филм има две роли - на 
глух и на чуващ, би било лесно и 
двамата да ползват жестов език. 
Така и двете страни биха се раз-
бирали. Това обаче, не работи в 
реалния живот. Ролите трябва 
да се адаптират, така че всички 
гледни точки да бъдат автентич-
но обмислени.”

Ако обаче Стивън Колинс 
може да избира между роли в 
киното или в  театъра - определе-
но би избрал театъра. „Наслаж-
давам се на творческия процес в  
малкото пространство на сцена-
та. Тогава съм близо с другите ак-
тьори и мога да усещам героите, 
които заедно пресъздаваме. Да 
ги откривам и просто да  играя, 
просто да бъда! Когато се прави 
филм е друго - средата е различ-
на, защото не може да видите и 
зрителите.”

Стивън Колинс се надява ня-
кой ден да осъществи и другата 
си мечта - да стане театрален ре-
жисьор и да има собствена теа-
трална трупа.

Или просто място, където 
всички глухи артисти могат да 
създават произведения, които 
предизвикват, вдъхновяват и 
променят света! 

Росица Караджова 
по материали от 

интернет

Глухият актьор СТИВЪН КОЛИНС – на сцената и пред камерата

Променете света на сцената

ДЮН
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*  Най- известното светско 
събитие на планетата – при-
съждането на наградите за 
филмово изкуство „Оскар”, за-
върши с невероятен успех за глу-
хата ни общност.

*  Глухият актьор Трой Коцур 
получи „Оскар”, след като спече-
ли наградата на американската 
академия за кинематографично 
изкуство и наука за поддържа-
ща мъжка роля.

Филмът „CODA: Дете на глухи 
родители”, спечели „Оскар” за 
най-добър филм. Нещо повече! 
Трой Коцур, глух актьор, изпълня-
ващ ролята на бащата на главната 
героиня във филма, е удостоен 
с „Оскар” за най-добър актьор в 
поддържаща мъжка роля. Това 
е най-сериозното постижение на 
глух актьор от 1986 година на-
сам, когато глухата актриса Мар-
ли Матлин печели „Оскар” за 
най-добра актриса за участието 
си във филма „Деца, забравени 
от Бога”.

CODA всъщност е абревиатура, 
която означава дете на глухи ро-
дители/възрастни (от английски 
- child of deaf adults). Филмът про-
следява живота на чуващото мо-
миче Руби Роси, която расте в се-
мейство на глухи родители, заедно 
с по-големия си глух брат Лео. Раз-
казът се фокусира върху сблъсъка 
между мечтата на Руби да пее и 
желанието й да бъде полезна на 
семейството си в борбата му да 
запази работата и прехраната си. 
Руби притежава прекрасен глас, 
който не остава незабелязан от 
учителя й по музика в гимназията. 
Насърчена от него, тя се готви за 
изпитите в престижния музикален 
колеж „Бъркли”, за който мечтае. 
В същия момент, обаче, риболов-
ният бизнес на семейство Роси, 
който е единственият им източник 
на доходи, е застрашен от фалит, 
поради отнемането на лиценза им 
за риболов – поради глухотата си, 
бащата и братът на Руби не са чули 
сигналите и предупрежденията на 
бреговата охрана. Съдът се съгла-
сява да възстанови лиценза един-
ствено при условието на лодката 
винаги да има един чуващ човек. 
Така всичко е в ръцете на Руби и 
тя решава да се откаже от мечтата 
си да учи музика в името на оце-
ляването на семейството. Майката 
и бащата приемат спокойно реше-
нието й, но братът Лео категорич-
но се противопоставя. Семейство-
то на Руби присъства на заключи-
телния концерт на училищния й 
хор и въпреки, че не могат да чуят 
гласа на дъщеря си, родителите й 
се удивяват на реакцията на пуб-
ликата и разбират, че дъщеря им 
притежава уникален талант. След 
безкрайно мил и интимен момент, 
в който Франк, бащата на Руби 
(изигран от спечелилия „Оскар” 
за ролята глух актьор  Трой Коцур), 
„чува” пеенето й, поставяйки ръ-
ката си върху гласните й струни, 
семейството решава да подкрепи 
Руби в мечтата й да стане певица 
и заедно заминават за Бъркли, къ-
дето Руби трябва да се яви на про-

слушване. Семейството тайно се 
промъква в залата, където е заб-
ранено за външни посетители и 
става свидетел на успеха на люби-
мата дъщеря. Самата Руби, макар 
и неуверена в началото, виждайки 
близките си, придобива смелост и 
докато пее превежда с жестове те-
кста на песента, за да може глухо-
то й семейство да преживее заед-
но с нея този изключително важен 
момент в нейния живот.

„Оскар”-ът на актьора Трой 
Коцур е истинска сензация за 
глухата общност по света и до-
казателство, че за големия та-
лант няма граници и невъзмож-
ни неща. Трой се превръща във 
вдъхновение за много глухи хора 
и надежда, че имайки неговия 
пример, могат да успеят и да сбъ-
днат мечтите си, въпреки труд-
ностите, с които се сблъскват в 
„чуващия” свят. За ролята си във 
филма „CODA” освен „Оскар”, ак-
тьорът получава още редица при-
знания като филмовата награда 
на британската академия, награ-
дата на гилдията на актьорите и 
наградата „Избор на критиците”, 
което го прави първият глух ак-
тьор, спечелил последните три 
награди и първия глух мъж, пече-
лил „Оскар”.

Трой Майкъл Коцур е роден 
на 24 юли 1968 г. в семейство на 
чуващи родители и преди да дос-
тигне днешния си успех, е преми-
нал през редица трудности. Играе 
в американския театър на глухите 
в постановки като „За мишките и 
хората”, „Трамвай Желание”, както 
и в бродуейската постановка „Го-
лямата река: Приключенията на 
Хъкълбери Фин”. Интерес за глуха-
та общност представлява филмът, 
който Коцур режисира през 2013 
година – „No Ordinary Hero: The 
SuperDeafy Movie”, преведен на 
български като „Необикновен ге-
рой: Суперглухчо”.

Приемайки „Оскар”- а в емо-
ционална реч, произнесена с по-
мощта на преводач, Коцур заявя-
ва: „Това е посветено на общност-
та на глухите, общността на CODA 
и общността на хората с уврежда-
ния. Това е нашият момент!”

Яна Чиликова, по материали 
от онлайн медиите

„CODA: дете на глухи родители” 
спечели „Оскар” за най-добър филм
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Отговор от бр. 5

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.Тежина на стока без опаковка. 4.Орган при гръбначни животни. 8.Междуме-
тие.10.Дълъг период от време.11. Лично местоимение.12.Гора. 13.Бивш член на народно-
то събрание. 14.Спа хотел в град Вършец. 16.Католическа апостолическа  епархия. 17.Река 
във Франция. 20.Вид руски самолет. 23.Влакнодайно растение. 25. Ученическа маса.26.
Човек,който е почитан,обожаван. 27.Река във Франция
Отвесно: 1.Знатни,богати,видни хора. 2.Малка група властни хора. 3.Българска музикална 
група. 5.Музикална нота. 6.Тълпа,банда. 7.Танцуваща артистка. 9. Рогови израстъци на пти-
ци. 15.Името на известен американски гангстер. 16.Вид руски вертолети. 18.Операционна 
система. 19.Лодката на Тур Хейердал. 21.Агрегатно състояние на водата. 22.Мъжко чедо. 
24.Граматическо понятие. 25.Прякорът на Ернесто Гевара.

Съставила: Зоя Гюрова

НИЕ СРЕЩУ ВОЙНАТА!

Сутринта на 21 март 
получих съобщение от 
Диана Нехризова, дъл-
гогодишен сценарист и 
режисьор в БНТ, която ми 
препрати линк от профи-
ла на Галин Радков във 
фейсбук. И ме помоли 
да препратя публикация-
та му, посветена на едно 
момиченце от Украйна, 
което щеше да навърши 
10 години на 24 март, 
на глухите ми приятели 
с апел за съпричастност, 
защото изпитала голяма 
мъка, когато разбрала за 
съдбата й. 

Първите, с които се 
свързах веднага, 
бяха хората от гру-

пата на РО на глухите във 
Варна. Диан Демиров, 
председателят на РО-Ва-
рна, откликна веднага: 
„Спокойно! Ще отидем 
да я поздравим с тортич-
ка, само да успеем да се 
намерим в парка!” 

А после се свързах 
и с Петя Митева, пред-
седател на ТО на глухи-
те в Добрич... Петя има 
хоби – плете, страхотна 
майсторка е, изплела е 
разкошни неща, наскоро 
видях снимки на уникал-
ни играчки, изплетени от 
нея за внучката й. Помо-
лих я да измисли нещо, 
свързано с плетивата, 
тъй като в публикацията 
за Машенка се казваше, 
че тя също има такова 
хоби и би се радвала на 
такива подаръчета. Обяс-
них й също, че Маша е с 
увреден слух и й изпра-
тих информацията от 
линка, в който нейната 
майка Ана разказваше за 
нея: 

„Тя чакаше с нетър-
пение 24 март – нейния 
рожден ден, в който 
щеше да навърши 10 го-
дини... Маша мечтаеше 

да го отпразнува у дома, 
със семейството и при-
ятелите си. Но... поради 
случилото се в Украйна, 
тя се оказа в България – 
притеснена и тъжна. 

Ако някой от вас, кой-
то чете тези редове, иска 
да дари малко топлина 
и добро настроение на 
Машенка, на 24 март, 
около 12 часа ние ще бъ-
дем на входа на зоопарка 
във Варна. Маша живее 
в хотел „Магнолия” в ку-
рорта „Златни пясъци”. И 
ще бъде много щастли-
ва дори да получи само 
един балон от непознат 
минувач!”

Машенка започнала 
да губи слуха си деветме-
сечна. Едва на годинка и 
половина, с помощта на 
слуховите апаратчета, се 
научава да разбира ро-
дителите си и да говори – 
след упорити и безкрай-
ни занимания с майка 
си. На 5-годишна възраст 
претърпява операция на 
дясното ухо за кохлеарен 
имплант. Година по-къс-
но й е поставен имплант 
и на лявото. Започва да 

чува почти нормално и 
на седем години и поло-
вина отива да учи в обик-
новено училище, без из-
общо да чувства разлика 
между съучениците и 
себе си. 

Маша танцува профе-
сионално. Първото ѝ са-
мостоятелно изпълнение 
на сцената е трябвало да 
се състои на 5 март, но 
така и не се случило... 

Маша свири на флей-
та и лира; много харесва 
естествените  кристали 
– вкъщи, в Украйна, има-
ла цяла кутия с различни 
камъни. 

Има и хоби: плетени 
шапки, салфетки, кукли 
и играчки, разни плато-
ве; обича всичко, което е 
ръчно изработено. Също 
така обича да рисува с 
акварелни бои, обожава 
цветята!

След като новината за 
нейния първи юбилеен 
рожден ден беше пуб-
ликувана в социалните 
мрежи, десетки варнен-
ци, сред които и голяма 
група членове на РО на 
глухите, на 24 март, на 

обяд бяха в парка, за да 
честитят  на Маша рож-
дения ден. 

Диан Демиров после 
ми сподели, че среща-
та им била много емо-
ционална и трогателна. 
Поднесли й специално 
приготвена торта, като 
едвам се вредили да се 
снимат за спомен с нея, 
толкова много били хо-
рата, дошли да поздра-
вят  Маша – имало рус-
наци, украинци, българи 
от цялата страна... От я 
посрещнали на входа с 
торта, балони и подарък 
– зайче... Празникът на 
Маша продължил в Мор-
ската градина, където тя 
духнала свещичките на 
тортата и пожелала вой-
ната да свърши по-скоро 
и да има мир на плане-
тата.

Машенка, сигурна 
съм в това, завинаги ще 
запази в ума и сърцето 
си спомена за този свой 
уникален рожден ден 
във Варна, България...

Петра Ганчева 

ЗА МАШЕНКА И НЕЙНИЯ НЕВЕРОЯТЕН ПРАЗНИК


