БРОЙ

14

ТИШИНА
�1370�

•

29

ЮЛИ

2022

г.

ИЗДАНИЕ

•

НА

СЪЮЗА

НА

ГЛУХИТЕ

В

БЪ Л ГА Р И Я

•

ISSN

20

Празничният месец юли донесе
забележителни успехи в СГБ

Истина е – през този месец
членовете на Съюза на глухите
в България имаха много поводи
да правят равносметка на своята
дейност, но и още повече да празнуват за постигнатите успехи.
Юли ще остане за всички нас
забележителен с общите ни организирани прояви, ще остане с
дружбата на всеки един – онази
свързваща ни близост, която толкова ни липсваше във времето на
сковаващата пандемия.
Бяхме заедно сега, бяхме
щастливи в този месец. Какво повече от това?
Вече беше приключила отчетно-изборната кампания в териториалните ни организации, а
новите ръководства се постараха да покажат най-доброто, на
което ще бъдат способни през
следващия период. Ръководствата на районните организации пък подеха техния ентусиазъм и организираха летните дни
за срещи, за културни прояви, за

творчество и за прекрасни инициативи.
12 юли – празникът на СГБ,
тази година беше честван с участието на всички – от първия до
последния наш член.
Забележителното обаче беше,

че през тази година празникът
беше отбелязван навсякъде съвместно и общо между организациите.
Ще прочетете по-нататък информациите за честването. Няма
организиран празник в цялата ни
страна, който да не е бил съв-

местно с приятели. Всичките мероприятия са били общи – с участието и на членове от други организации. Никой не е бил сам!
Тази година приятелството
победи живота!
Тази година единството ни
даде най-голямата сила!
Силата да бъдем заедно и да
бъдем щастливи!
Четете на стр. 2,3 и
4 за нашите прекрасни и
вдъхновяващи празнични дни
през изминалия месец

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ
През изминалия месец Съюзът на глухите в България отбеляза участие в редица международни проекти, свързани
с развитието на дейността за подобряване и усъвършенстване на живота на глухите хора по света. В този брой ви
предлагаме да научите за участието ни в два от тях:

Международна конференция
по проекта „Sign Links”

* От 3 до 5 юни 2022 г. в гр. Солун, Гърция се
състоя среща на международния екип на проекта „Sign Links – Deaf Adults as Role Models for the
Hearing World” („Жестови връзки – глухи ролеви
модели за чуващия свят”) и конференция с международен обмен, с участието на глухи ролеви
модели.
* Както вече знаете, България е един от
най-успешните партньори в този международен проект, в който участват шест партньори
от три страни на Европейския съюз.

Официални представители и лектори от
Съюза на глухите в България за събитието бяха
Катрин Хаджицинова и Тилка Кайрякова. Жестов преводач беше Милена Гъркова-Калинова.
* Презентациите на нашите участници
ще публикуваме отделно в следващи броеве на
вестник „Тишина” поради големия интерес, който предизвикаха.
Четете всичко за
тази престижна международна
конференция на стр. 6-7

КУЛТУРА

„Светлината говори, ръцете създават”
Интердисциплинарен проект в пространството за визуални
изкуства в СГБ.
На 21 юли тази година Съюзът на глухите в България стана
място за изкуство. Място за авангардно изобразително изкуство,
посетено и видяно и от много почитатели и гости.
НА СТР. 8

BEYOND SIGNS

Международен проект с българско участие, за равен достъп,
професионализация и ангажираност на изпълнители и творци в
изяви за смесена публика

BEYOND SIGNS е 2-годишен
международен проект, който
има за цел да подобри социалната интеграция на глухите
хора чрез артистично сътрудничество, като ги включва
активно в изпълнителския
сектор - от създаването до
реализирането на постановки
и спектакли, както и срещите
им с различни смесени публики
в участващите страни от ЕС.
От 3 до 9 юли 2022 г. в Милано, Италия, се проведе поредният семинар по проекта,
свързан тази година с повишаване на качествата на глухите
преводачи в областта на изкуството.
Росица Караджова от Съюза
на глухите в България участва
в събитието с конкретен уърк-

шоп. Участието й беше подкрепено от фондация „Арт Бюро”
в лицето на Албена Тагарева
и Калина Вагенщайн, както
и след оказаната финансова
подкрепа от Национален фонд
„Култура”.
Четете за всичко за този
артистичен международен
проект на стр.5
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С много прояви чествахме праз
РО-Стара Загора

Великолепието на река Дунав през очите на
старозагорци

ката, по която се влиза в манастира, минава през красиво озеленен двор и свършва при
кладенец, изкопан от св. Димитрий. Местните хора вярват, че водата в кладенеца е лековита. Басарбовският манастир е единственият действащ скален манастир в България.
Ивановските скални църкви бяха следващата ни спирка. Те са разположени край с.
Иваново, на 18 км от град Русе. Имат отлично запазени стенописи, в сравнение с други
скални комплекси в България. За разлика от традиционните манастири, състоящи се от
1-2 църкви, монашеска и стопанска част, в Иваново има разнообразие от малки скални
църкви, параклиси и килии, издълбани на различна височина в скалите на живописния
каньон на река Русенски Лом.
Последната ни спирка, преди да се приберем у дома беше град Велико Търново. Той
е известен предимно с архитектурно-музейният резерват „Царевец”. В старата част на
града известни забележителности са улицата на занаятите „Самоводска чаршия”, ханът
на Хаджи Николи, улица „Гурко”, църквите и сградите от възрожденски тип, редица паметници, къщата с маймунката и останките от тракийско селище, както и археологическият резерват „Никополис ад Иструм” край село Никюп. Интерес предизвика за част
от членската маса новият Музей на илюзиите. В него се преобръщат представите за
реалността и разколебава доверието в собствените очи на хората!
Пристигнахме уморени, но щастливи и удовлетворени от направената емоционална
туристическа обиколка. Пожелахме си за в бъдеще да пътуваме по-често до непознати
и красиви места, за да опознаем по-добре нашата прекрасна България.
Честит празник!
Антония Хубенова, председател на РО-Стара Загора

РО-Бургас

Чудесните обиколки – какво видяхме и къде
отидохме

Проявата на членовете на районната организация на глухите в град Стара Загора в чест на
88-годишнината от основаването
на Съюза на глухите в България
беше традиционно отбелязана с
екскурзия до някоя красива местност на нашата родина. Ръководството на РО реши тя да бъде на
16 и 17 юли 2022 г., понеже бяха
почивни дни. Крайната точка на
дестинацията беше град Русе, заради прословутите исторически
забележителности, разположен
на една от най-големите реки в
Европа – река Дунав, единствената река в света, която протича
през територията на 10 държави.
На 16 юли в 8.00 часа сутринта
групата, която се състоеше от 40
души, потегли с автобус, осигурен
от община Стара Загора. Първата
ни отбивка за разглеждане беше
град Бяла. Основните забележителности, които видяхме в него,
бйха Беленският мост на река Янтра, който е построен през 1865–
1867 г. по заповед на русенския
валия Мидхат паша от майстор
Колю Фичето, градската часовникова кула и историческия музей.
След това нетърпеливо потеглихме за град Русе, който се
намира в Северна България и е
най-голямото българско пристанище на река Дунав, един от икономическите центрове в Северна България. Мост над
Дунав го свързва с румънския град Гюргево.
Веднага се настанихме в предварително резервирания хотел „Централ”, който се намираше в центъра. Мариана Маркова, която е член на районния съвет в РО на глухите
в град Русе ни изненада с нейната организация. Съобщи ни, че има подготвен маршрут
за посещение на основните забележителности в града. Въпреки жаркото слънце, първо
посетихме къщата-музей „Градски бит на Русе”, известна като Къщата на Калиопа. Експозицията представя ролята на град Русе като врата към Европа и навлизането на европейската градска култура в България в края на 19 и началото на 20 век. Къщата-музей
на баба Тонка и на Захари Стоянов, екомузеят бяха следващите обекти. Не можехме да
пропуснем и римската крепост „Сексагинта Приста”, която е антична римска твърдина
на територията на днешния град Русе. „Сексагинта Приста” в превод означава „Пристанище на шестдесетте кораба”.
На връщане към хотела преминахме през центъра, известен е с многото запазени
сгради от края на XIX и началото на 20 век, които му придават неповторима атмосфера.
Стилът на много от тях е повлиян от виенската архитектура. Не можахме да подминем
Паметника на свободата, тъй като главната улица „Александровска” преминава до него,
представлявайки архитектурен ансамбъл от сгради в стил неокласицизъм, барок и други.
След кратка и ободряваща почивка се запътихме към ресторант-механа „Чифлика”
за празнична вечеря, организирана с помощта на русенската организация. Председателите на двете районни организации – Антония Хубенова и Владимир Владимиров
приветстваха с кратко слово гостите за празника и им пожелаха здраве, берекет, успехи, удовлетворение и много, много щастливи мигове и срещи. Празничната атмосфера
обхванала всички, накара времето да отлети бързо. Част от хората направихме нощна
разходка покрай величествения Дунав.
С нови сили в неделното утро старозагорската група отново се качи в автобуса и потегли към Басарбовския скален манастир „Свети Димитрий Басарбовски”, разположен в
долината на река Русенски Лом, близо до село Басарбово и на 10 км от град Русе. Пъте-

Тази година РО-Бургас организира наистина много прояви,
с които искахме да отбележим
достойно празника на Съюза на
глухите в България - 12 юли.
Като истински „морски” хора,
организирахме първо обиколка
по море – с кораб, на три забележителни места в България.
Посетихме първо Несебър –
един от най-старите градове в
Европа. Съществуващ от дълбока
древност, първоначално той е
бил тракийско рибарско селище,
което по-късно се превръща в
гръцка колония. Като град-държава, бил ограден с големи укрепителни стени, остатъци от които
могат да се видят и днес. Старият
Несебър се намира върху малък
полуостров и чрез тесен провлак
се свързва със сушата. Морската
вода е много чиста, а пясъкът –
едър. Старите къщи в Несебър
правят впечатление с уникалната
си архитектура.
Втората ни дестинация беше
„Елените” – живописно място на
южните склонове на Стара планина, там, където тя достига морския бряг. Ваканционното селище
възниква през 1985 година, като
мястото е специално подбрано
заради качествата на въздуха и
панорамата. Изградено е там, където преди това не е имало селище. Това придава особено модерен облик на курорта.
Последната спирка на кораба
ни беше „Свети Влас” и „Слънчев бряг”. „Слънчев бряг” е едно от редките места по Черноморието, където все още могат да се видят естествени пясъчни дюни, в които виреят над 16 вида редки растения.
За следващите си обиколки променихме транспорта. Вече с автобус продължихме
към нос Емине. То е едно впечатляващо място, което ще ви заплени със своята необикновена красота. Точно там Стара планина докосва морето и придава неповторим чар
на тази защитена територия. А от непристъпните скали, надвиснали над морската шир,
се откриват необятни гледки към хоризонта. Продължихме към Иракли. После се отправихме към нашата станция „Албатрос”, където се видяхме с приятелите ни от Варна.
Решихме да посетим и туристическия комплекс „Рибарника”, където благодарение на
председателя на РО-Варна Диян Демиров, заедно празнувахме и имахме много забавления със състезания и игри. Със сладки приказки и невероятни морски специалитети,
но и с вкусна скара времето отлетя бързо.
Имахме незабравими моменти. Живот и здраве, до нови срещи!
Ненчо Грънчаров, председател на РО-Бургас
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зника на нашия съюз - 12 юли
РО-Варна

Отбелязахме празника с добри приятели

За поредна година районната организация на глухите във Варна осъществи
инициативата за честването на рождения
ден на Съюза на глухите в България – 12
юли, 1934 г. Тази година членовете на
РО-Варна единодушно решиха мястото
на честването да бъде в комплекс „Рибарника” (където се проведе националният
туристически събор със състезания по
спортен риболов). Всички, които го бяха
посетили, споделяха задоволството си от
мястото и условията, подходящи за такива мероприятия. И, въпреки прогнозата
за горещо време, ентусиасти не липсваха.
Най-голямата изненада ни чакаше там,
в комплекса – оказа се, че там ни очакваха приятелите от районните организации на глухите в Бургас и Шумен; а също
и неколцина членове на РО на глухите в
София. Независимо, че не знаехме дали
бяха запознати с нашите традиции относно честването на празника, но след като
изслушаха приветствието на председателя на РО-Варна, Диан Демиров по повод
рождения ден на организацията ни и плана за деня, не се наложи много да размишляват. И така групата на РО-Бургас, водена от председателя Ненчо Грънчаров, пожела
да се включи в надпреварата и така тази година се състезаваха членовете на РО-Варна
с ТО-Добрич и РО-Бургас. Настроението беше на макс! Първо имаше теглене на въже,
като при дамите победители бяха от варненската организация, а при мъжете – от бургаската. Разбира се имаше състезание и за малчуганите, където победи варненската
група.
Следващите състезания бяха в хвърляне на гюлле и скачане с чували, където вече
имаше индивидуални победители и от двата отбора. След като емоциите се успокоиха,
последва и награждаването на победителите. За поредна година наградите бяха осигурени от ЦСРИ към РО-Варна, изработени от групата за арт терапия и изкуство.
Искрено се надяваме нашите нови и стари приятели да останат с прекрасни впечатления и в бъдеще да празнуваме заедно! Пък и нали това е нашата цел!
Петя Митева

РО-Дупница

С приятели празникът винаги е хубав

За поредна година част от членовете на районната организация
на глухите в Дупница бяха в почивната база „Рилски манастир”,
където заедно с дошлите глухи
приятели от Сандански, Петрич,
Кюстендил, Благоевград и София
отбелязаха рождения ден на съюзната организация – 12 юли.
Председателят на РО-Дупница
Петър Тричков поздрави сърдечно
с „Добре дошли!” всички – и домакини, и гости, като им пожела да са
здрави, щастливи и да имат много радост в живота си. Секретарят на ТО на глухите в
Петрич Атанас Гогулев също отправи сърдечни поздравления към присъстващите, с пожелания за весело прекарване и незабравими спомени.
Времето изтече неусетно в забавления, сладка раздумка със свидни спомени и накрая на никой не му се тръгваше – защото празникът с приятели винаги е хубав и незабравим.
Текст и снимки Елена Тричкова

ТО-Перник

В обновения ни клуб ще посрещаме съюзните
събития

Тази година, както и през всички години досега, нашият прекрасен колектив на членовете на териториалната организация на глухите в Перник се готвихме отрано да отпразнуваме съюзния празник 12 юли.
Решихме обаче сега да направим нещо полезно и красиво за всички нас. Организирахме бригада за почистване и освежаване на нашия клуб. Включиха се много наши
членове. И само за един ден, благодарение на общия ни труд, клубът ни светна с чистота и ухание на свежест.
Ще видите на снимките резултата от нашия доброволен труд. Но това беше наша
специална инициатива, на която се посветихме с всеотдайност и ентусиазъм за празника ни – 12 юли.
Ще бъдем щастливи по-нататък в нашия обновен клуб да организираме срещите си
в по-добри условия.
А това ще ни даде нови поводи за радост и гордост!
Валери Лозанов, председател на ТО-Перник

ТО-Ракитово

Честит празник, приятели!

На този
наш
празник ние винаги
си спомняме за нашите създатели на
СГБ през трудната
1934 година. Смели и инициативни,
нашите глухи предшественици са създали нашия съюз, за
да можем ние днес
да се събираме, да
се опознаваме, да
си предаваме нашите знания и опити за
комуникация с приятелите ни от всички
градове на България.
Ние, глухите от ТО-Ракитово, с голяма подготовка за празничност и весели мигове, посрещнахме нашия празник 12 юли. Но тъй
като в клуба ни имаше авария, се срещнахме
в един ресторант в Ракитово. Събрахме се 42
членове на ТО, като гости ни бяха заместник
кметът на община Ракитово Цанко Молов и
директорката на Центъра на хора с увреждания Маша Балабанова.
Всеки месец ние групово отбелязваме
рождените дни на наши членове, а в този ден,
който съвпадна със съюзния ни празник, имахме 6 рожденици, които поздравихме сърдечно с малки подаръци. Те останаха много впечатлени и изненадани.
След това имаше викторина, свързана с
годишнината от основаването на СГБ – за
нейните ръководители, бивши и настоящи,
за дейността на СГБ, за нашите почивни бази
и много други интересни въпроси. За всички
знаещи отговорите имаше печалби.
Празникът ни премина с много веселие, снимки и песни.
Благодарим Ви скъпи ръководители на СГБ и на нашата РО-Пловдив, че всички сте
нашето рамо, нашата надежда и вяра, за всеотдайната ви подкрепа! Ние сме много благодарни и ще бъдем винаги в строй в организираният ни живот на СГБ и ТО-Ракитово.
Величка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово
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С много прояви чествахме празника на нашия съюз - 12 юли
РО-Плевен

Празник в РО-Плевен за 12 юли,
нашият светъл ден

Този ден донесе много промени към по-добро за хората с увреден слух. Този ден ни
събра в една силна организация, която през годините се превърна в един здрав съюз.
Подкрепи ни да се образоваме, да изградим жилища, семейства, почивни бази, работа. Навярно и затова всяка година го посрещаме като рожден ден, който ни направи
по-силни, по-уверени, и можещи!
И тази година ние, от районната организация на глухите в Плевен, не пропуснахме
да почетем този ден – 88 години от създаването на Съюза на глухите в България!
Събрахме се в малко заведение, но много хора – от градската ТО-Плевен, ТО-Ловеч
и ТО-Троян. Имахме и гостенка от Израел, едно малко момиченце, което навършва 8
години. И затова, съвсем не на шега имахме и три торти – с три осмици, които озариха
с най-красивата светлина нашия празник.
В тази прекрасна вечер си припомнихме за първите ентусиасти, създали нашия
съюз. Но и за много наши инициативи, които в годините са обогатявали делото ни с
нови идеи и с нови несъмнени успехи.
Председателят на РО-Плевен Мирослав Маринов прочете поздравление до нашите
членове от името на Николай Нинов, председател на СГБ. Прочете и поздравления от
други наши сродни организации.
Горди бяхме! И не случайно. Защото организацията ни е съхранила и пази много
общи спомени от фестивали, туристически събори, другарски срещи, концертни изяви... И ето, на празника всичко това като че ли изплува от спомените ни и стана реалност.
Но заговорихме и за новото. А новото са изявите на децата ни – тези, които сега започват с наша помощ да се чувстват горди и достойни хора. Децата, които сега обичаме
като мънички, но които ще ни наследят в доброто дело на СГБ. Нашата организация в
Плевен им дава своя път с всичката обич и съпричастие. Защото животът ни трябва да
продължава с младостта и с новата му красота!
Прекрасната ни среща за юбилея и за празника не завърши с последния ни час в
ресторанта. Защото всеки отнесе при себе си още и още мъничко пропуснати мисли за
споделяне – които и утре, а и после, ще трябва да се кажат – там в клуба, където ще сме
всички отново заедно.
А на раздяла си пожелахме много нови успехи и нови срещи!
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

РО-Хасково

Три инициативи за празника на 12 юли

Вече е традиция в районната
организация на глухите в Хасково да си организираме отдих за
два дни на къмпинг за уикенда
и да опознаваме най-красивите
кътчена на родината ни.
Този път, обаче, поводът
беше специален - празникът на
СГБ, за който се подготвихме
отрано.
Три дни преди нашия празник, в
уречения ден - 9 юли, групата от 27
души тръгнахме за къмпинг „Арда”.
Прогнозата за времето беше дъжд,
вятър и гръмотевици. Но това не
попречи на членовете ни от Хасково, Кърджали, Димитровград и Харманли да тръгнат и да празнуват.
Първата ни спирка беше на
Природозащитен център Източни
Родопи- Маджарово, който е създаден от Българското дружество
за защита на птиците през 1996
година. Той е изграден с финансовата подкрепа на швейцарското
правителство в рамките на Българо-швейцарската програма за
опазване на биоразнообразието и
е първият по рода си в България.
Посрещнаха ни любезните домакини и в добре уредената зала на центъра с голям интерес изслушахме беседата за живота на защитените птици, които обитават този район
– лешоядите Черноглав, Египетски, Белобрад и Белоглав.
Пихме по кафе и се отправихме към Пантеон-костницата, която представлява тракийски пантеон в памет на прогонените през 1913 година и избити от турския башибозук над 2000 старци, деца и жени, и където река Арда цяла седмица е текла кървава.
На лобното място е издигнат мемориал-костница, където всяка година техните потомци
прекланят глава в памет на жертвите. Почетохме и ние паметта им, направихме си
снимки и тръгнахме за къмпинга.
Пристигайки там останахме приятно изненадани от многото промени, свързани с
бунгалата. Новите собственици – младо семейство, са обновили както вътрешно, така
и външно 7-е бунгала. Тревата около и пред бунгалата беше окосена, вътре в бунгалата
всичко беше ново. Пред всяко бунгало имаше маса, столове и барбекю. Непосредствено на брега над реката бяха опънати шезлонги.
В тази приятна обстановка започна и нашия празник.
Най-запалените рибари грабнаха въдиците и тръгнаха към реката за риба. Други
пък слязоха дотам за снимки, трети се опънаха на шезлонгите да почиват.
В късния след обед барбекютата задимяха и се започна подготовката за тържествената вечер. Голяма част от хората се включиха в приготвянето на вечерята. По-късно
вечерта, насядали около богато отрупаната маса с храна, поздравление за празника
поднесе заместник председателя на районната организация Евтим Божинов. Имаше
и награди за рибарите, уловили по 2-3 рибки - I място за Иван Караминов от Хасково;
II място за Иванка Милчева от Харманли и III място за Георги Лачев също от Харманли.
До късно вечерта продължи празникът със закачките и танците, и със спомените,
разбира се. Горди бяхме от себе си и доволни, че винаги сме заедно!
На следващия ден, вече отпочинали, закусихме и тръгнахме за язовир „Студен кладенец”, който е разположен по течението на река Арда, и е третият по обем язовир в
България след язовир „Искър” и язовир „Кърджали”. Пристигайки там, останахме изумени от красивата гледка на язовира и Родопа планина. Под язовирната стена се намира Шейтан дере, наричано още „Дяволския каньон”. Погледнато от високо, изглежда
като напукана от сушата черна пръст, или като лунна пустиня, сред която се вие сребристото поточе на Арда.
Направихме и тук много снимки. Доволни и щастливи, че и времето беше с нас, от
чудесно изкараните два дни, си тръгнахме за родните домове в очакване на следващата екскурзия в края на месец юли.
Транспортът беше осигурен от средства на община Хасково, за което благодарим
от сърце.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково
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АРДУС

Проект „Пътят на будителите”, финансиран
от Агенцията на хора с увреждания

В началото на юли 2022 година, Асоциацията на
родители на деца с увреден слух реализира проекта
„Пътят на будителите”, финансиран от Агенцията
на хора с увреждания.
Основната цел на проекта е социалното включване на деца и младежи с увреден слух, повишаване на
общата им култура и мотивацията за учене, както
и промяна на обществените нагласи спрямо хората с
увреждания.
В периода от 3 до 8 юли 2022 година в гр. Казанлък се
проведе лятно образователно училище, в което се включиха 24 деца и младежи с увреден слух, членове на Асоциацията.
Лятното образователно училище целеше деца от различна възраст, с различна степен на слухова загуба и вид
на слухопротезиране от цяла България, да се запознаят с

родните места на Левски, Ботев и Вазов и с техните дела.
Организираните занимания по рехабилитация на
слуха и говора, български език и арт терапия, както и
работата в екип изградиха умения за преодоляване на
притесненията, осъществяване на пълноценно общуване
и създаване на нови приятелства. На участниците беше
предоставена възможност да пътуват и да придобиват
нови знания и умения. Те посетиха културно-исторически
обекти в градовете Казанлък, Карлово, Калофер и Сопот.
Чрез осъществените дейности по проекта, децата и младежите с увреден слух обогатиха своите базови познания
за национални исторически факти, личности и културното наследство.
Занятията се провеждаха в две групи, съобразени
с възрастовите особености на участниците и бяха ръководени от специалисти с доказан опит – сурдопедагог,

BEYOND SIGNS
От стр. 1
BEYOND SIGNS е 2-годишен
проект, който има за цел да подобри социалната интеграция
на глухите хора чрез артистично
сътрудничество, като ги включва
активно в изпълнителския сектор
- от създаването до реализирането на постановки и спектакли,
както и срещите им с различни
смесени публики в участващите
страни от ЕС.
Beyond Signs е замислен от
Fattoria Vittadini (IT), с 2 партньорски организации, Dlan (HR) и
Voarte (PT). Проектът е съфинансиран от програма Творческа Европа на Европейския съюз.
Артистичното ръководство на
проекта се ръководи от екип от
глухи артисти, владеещи жестов
език: Рита Маца (Италия) и Даяна
Анселмо (Италия), Ангел Наумовски (HR), Тони Уивър (Португалия).
Чрез дейностите, реализирани в проекта, се подобряват уменията на музикални артисти, културни оператори и жестови преводачи във всяка отделна страна,
докато публиката е чувствителна
за потенциала на театъра, игран
от глухи артисти.
Проектът Beyond Signs се осъществява в три паралелни етапа,
които еднакво допринасят за процеса на интеграция между различни езици, култури и общности,
в добра и споделяема среда.
По време на първия етап,
през 2020 година, бяха избрани 5 участника, които станаха
част от процеса за създаване на
нова театрална опера. По време
на обучителните дейности в три
творчески представяния Beyond
Signs дефинира нови експресивни кодове за езици, които могат
да бъдат напълно разбрани от
глухи и чуващи хора за жестова
поезия, визуален говор, физически театър, език на тялото и
съвременен танц. Спектакълът
дебютира през май в Милано
(Италия) по време на Festival del
Silenzio, където присъстваха професионалисти в сценичните из-

куства (директори на фестивали
и театри, културни оператори) и
благодарение на осъществената
достъпност, той беше разпространен по целия свят.
Вторият етап на проекта е
насочен към обучение за глухи и
чуващи жестови преводачи, артистични оператори и професионалисти в сценичните изкуства,
местни певци.
Успоредно с артистичния път,
секцията за обучение на Beyond
Signs насърчава пътувания, транснационални и национални майсторски класове, включващи музиканти от отделните страни и
културни оператори, които чрез
подход „учене и практика“ ще
подобрят своите умения в областта на сценичните изкуства, като
участват в дейности по проекта.
Същият подход се прилага
към часовете за глухи и чуващи
преводачи на жестов език, за да
им се предложи специализация
в превода на сцената и овладяване на уменията, придобити чрез
тестване в международен контекст.
Третият етап - развитие на аудиторията, предстои.
***
Между 3 и 9 юли 2022 г. в Милано, Италия, се проведе един от

учител по български език и арт терапевт, подкрепени от
жестов преводач. Децата и младежите придобиха нови
знания за живота на Васил Левски, Христо Ботев и Иван
Вазов, както и за историята и забележителностите в посетените градове, чрез презентации, изработени от екипа
преподаватели. Под формата на викторина, попълването
на работни листове, изработване на географска карта и
дипляна с важни дати и цитати на героите, знанията бяха
затвърдени.
По време на занятията по български език и арт терапия, участниците написаха и есета, създадоха плакати и
нарисуваха рисунки, включени във виртуалната изложба,
публикувана на сайта на АРДУС и страницата ни във фейсбук.
Мария Кръстева, председател на АРДУС

Международен проект с българско участие за равен достъп,
професионализация и ангажираност на изпълнители и творци
в изяви за смесена публика

няколкото семинара, свързани с
повишаване на качествата на глухите преводачи в областта на изкуството. Той беше ръководен от
глухия преводач Юли Аф Клинтберг от Швеция и от артистичният Рамеш Меяпан от Шотландия.
Благодарение на фондация
„Арт Бюро” в лицето на Албена
Тагарева и Калина Вагенщайн,
както и след оказаната финансова подкрепа, Росица Караджова
от Съюза на глухите в България
успя да присъства на събитието в
конкретен уъркшоп.
За нея и за нейното участие
разказва Рикардо Оливър, от
Италия, мениджър на това изключително важно събитие:
„Росица Караджова е позната в международните среди, и
особено в младежките организации на Европа и света, където
е натрупала доста интелектуален
и артистичен опит чрез обучението си в минали проекти. Тя
осъществява „превод” между
четири езика. Владее свободно
своите работни езици – писмен
български, български жестов
език, писмен английски и международен жестов. По отношение на изкуството, свързването
на артистичните полета и интерпретацията е перфектно умение
за развитие на нейната работа.

Представянето й беше истинско
предизвикателство да вложи
творческите елементи с правилните преводи на думи. Но тя успя
да овладее предизвикателството
много добре и получи голямото
удовлетворение от другите глухи
преводачи. При представянето
си тя подчерта, че в бъдеще ще
се стреми да участва и в други
български и европейски проекти за деца и младежи, които
да може да предлага на сцена.
Това означава не само работа
на Росица за нейната страна, но
и възможност да вдъхнови италианската култура на глухите.
Общуването с други хора е много по-лесно там – има по-малко
задръжки, отколкото в България,
тъй като италианците обичат да

използват езика на тялото с техния език. Участниците в проекта,
включително и тя, не трябва да
пренебрегват страхотния обмен
и нетуъркинга.”
P. S. Ние също ще се възползваме много от това – скоро
с национални и международни
проекти в областта на изкуството
постоянно да се подобрява качеството на превода в различни
области на приложение.
Ако се интересувате от участие в подобни проекти, следете
социалните медии на СГБ във
фейсбук и МОСГБ в Инстаграм
за всяка нова информация. Промените в сферата на изкуството
ще настъпят скоро и ще донесат
плодове.
Василен Грозев
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИ

От стр. 1
В деня на срещата на екипа по проекта, която се състоя
на 3 юни, бяха обсъдени текущи задачи, изнесен беше и
обобщен доклад за извършената дейност до този момент.
Посочени бяха плюсове и минуси в работата на партньорите, както и се набелязаха финални дейности и срокове.
Всяка една от партниращите страни – Гръцката федерация на глухите, Съюзът на глухите в България, Асоциацията на глухите в Малта, университетът на Западна
Македония, детската градина за глухи и тежко-чуващи
деца на Аргируполис и OpenPedia (частна медийна компания) – представиха накратко своята дейност по проекта, като споделиха и текущи проблеми и въпроси.
Срещата премина чисто административно и делово.
Все пак това е част от работата по самия проект и е неизбежна, защкото касае всеки партньор в общата инициатива.
Следващите два дни, на 4 и 5 юни, определени за
Конференцията, бяха по-емоционални и наситени откъм
очаквания, впечатления, съпреживявания, контакти и
нови приятелства. Програмата на събитието беше богато представена с най-различни и важни теми за глухите,
като: личностно кариерно развитие, лични житейски истории, педагогически опити и работа с деца със слухови
проблеми. Основните лектори на събитието бяха
от Гърция, България и Малта, участващи в проекта като партньори. Но отделно в програмата бяха
включени и специални гости-лектори от Холандия,
Швеция, Унгария и Италия.
В залата веднага се забеляза и присъствието на официални гости на събитието – София Исари, която преди
броени дни бе избрана за президент на Европейската
организация на глухите /EUD/ и Симпсис Константинос,
председател на Съюза на глухите в Гърция. И двамата
отправиха поздравително приветствие към участниците
в конференцията
Събитието беше отразено и в лайв стрийминг в ютуб
за онлайн зрителите. Основно комуникативно средство
беше жестовият език – международен и гръцки – като
по време на събитието преводът беше постоянен. За говорим език се използваше гръцкият и английският, като
вторият беше за партньорите от чужбина.
Всеки ден след приключване на презентираните теми
домакините бяха определили време за уъркшоп наречен „Sign Books“ (жестови книги). На принципа на „живите“ книги и „живото“ четене публиката можеше
да задава въпроси на лекторите индивидуално. За
един час всеки заинтересован можеше да седне срещу
интересуващия го лектор и да отправи своите въпроси.

Презентациите на българските лектори бяха определени да бъдат в първия ден от конференцията и те взеха
участие в този уъркшоп още първия ден. Въпросите бяха
интересни и разговорите вървяха леко. Дори времето не
достигна, за да се зададат всички въпроси от желаещите.
На втория ден участниците от България – Катрин Хадджициннова, Тилка Кайрякова и Милена Гъркова-Калинова бяха предимно публика и имаха възможността по
време на уъркшопа да задават въпроси на лекторите от
този ден. Получиха се интересни дискусии и всички сме
много удовлетворени.
Последната част в рамките на първия ден от конференцията беше едно от най-интересните в събитието

Георги Гиндикас, Гърция.
Глух. Роден в Солун
през 1977 г. Заедно с брат
си получава образование в
единствения университет за
глухи в света – Галаудет във
Вашингтон. Лектор по гръцки жестов език повече от
20 години. Съосновател на
Центъра за гръцки жестов
език, един от първите центрове за обучение в Гърция,
ръководител на обучението
и обучител на кандидат-преводачи от 2001 г. Бивш член
на борда на Федерацията на глухите в Гърция в продължение на три мандата, два от които като вицепрезидент.
Бивш дългогодишен президент на Асоциацията на глухите в Солун. Като глух той се бори за правата на глухите и
участва активно в разпространението на жестовия език и
информирането на обществеността за проблемите на глухата общност.

Евантия
Плачура,
Гърция.
Глуха. Тя е възпитаник на Педагогически отдел за начално образование.
Сътрудничи в програмата „Универсален дизайн и разработване на достъпни
образователни материали“ като жестов
преводач от 2019 г. Сътрудник в транснационалния проект по програма Еразъм + „Възрастни глухи като ролеви модели за чуващия
свят: звена от една верига“. Актриса в театъра
на глухите в Гърция и негов директор от 2009
г. Сертифициран учител е по гръцки жестов
език и подготвя стажант-преводачи за сертифицирането им като професионалисти.

– дискусионният панел, който течеше на живо и в интернет пространството, като това даде възможността на
аудиторията да задава въпроси и да разговаря с глухите
ролеви модели за подражание.
Участниците в панела бяха: Катрин Хаджицинова,
Евантия Плачура, Петер Романек, Нимо Херси, Рафаеле
Каняцо, а водещ на панела – Георги Гиндикас. В рамките
на 40 минути се обсъждаха и се даваха мнения по въпроси, проблеми и послания към аудиторията, сбита, смислена и много интересна част.
Повече информация за говорителите в панела и тяхна
кратка биография представяме в следващите редове:

Петер Романек, Унгария. Той е глухо дете на глухи родители. Посещава
училището за глухи деца в Будапеща,
а след това придобива магистърска
степен по класическа филология в католически университет. Има активна
роля в унгарската глуха общност и работи в Унгарската асоциация на глухите и тежкочуващи хора над 12 години.
Между 2013 г. и 2019 г. работи като научен сътрудник в Унгарската академия
на науките в изследователския център
за многоезичие и изследователския
институт по лингвистика. През 2021 г. започва ново докторантско
обучение университета „Хумболт” в Берлин, като изследването
му се фокусира върху ролята и управление на взаимодействието
на жестовите преводачи. Проявява изследователски интерес към
историята на латинския език, живота на Сула, граматика и социолингвистика на жестовите езици, теория на превода и изследвания за глухи. В момента преподава и изследва жестовия език в
университета за приложни науки в Инсбрук, Австрия.
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ИЯ ПО ПРОЕКТА „SIGN LINKS”
Нимо Херси, Холандия. Глуха. Родена в Сомалия, но
понастоящем живее в Холандия, заедно със семейството
си, което взема тежкото решение в името на развитието
и бъдещето ѝ да емигрира в страна с по-добри условия за
глухите. Глуха, чернокожа, жена и мюсюлманка – една тежка
комбинация, която я поставя в пълна дискриминация в
обществото. Днес тя работи като учител в начално училище
за глухи в Харен. Тя е чернокожа глуха жена, активистка в
общността на глухите и защитава правата на общността.

***
За трите дни на събитията Солун ни посрещна със
стари и нови приятели, история, влага и палещо слънце.
Вечерите имахме удоволствието да се потопим в света
на глухата гръцка общност. Още на 3-ти вечерта гостите
от чужбина бяха поканени на вечеря с гръцките домакини, като на софрата присъстваха не само участващите
лектори от партньорските страни, но и глухи граждани от
Гърция. Вечерта беше забавна и динамични, изпълнена с
много нови запознанства, бурни разговори и смях.
Големият купон обаче се случи на следващата вечер,
когато в Солун се бяха стекли значително количество глу-

ТИШИНА

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

Редактор
Петра ГАНЧЕВА
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Рафаеле Каняцо, Италия. Глух. Кариерата му
започва в Националната организация на глухите в
провинция Таранто. От 2007 година е председател
на Комисията за глухи младежи в Италия, като
на този пост остава до 2011 г. Председател на
Националната организация на глухите в провинция
Таранто от 2012 г. до 2021 г. през 2021 г. е избран
за председател на Националната организация на
глухите в Италия.

хи гърци и организаторите от проекта бяха подготвили
културна програма. Сред малките тесни улички в центъра на града в едно уютно “ъгълче“ между кокетни тавернички гръцките глухи показаха как се забавляват, а ние,
гостите, имахме възможността да се насладим на високата театрална култура на Панос, Панос и Панос. Не, не
ви подвеждаме, като повтаряме едно и също име. Това
са три големи майстора на пантомимното изкуство в
Гърция, които ни оставиха без дъх – от съпреживяното
удивление на талантливите им изпълнения с невероятни
интерпретационни внушения, живо предадени картини
на човешки съдби – радости, тревоги, съмнения. Цялата

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
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вечер беше пропита от положителна емоция и творчески
заряд.
За нас, участващите от българска страна, тези
няколко дни бяха изключително ползотворни и
удовлетворяващи, тъй като успяхме да защитим
името на Съюза на глухите в България достойно и да
покажем, че глухата общност у нас е също толкова
талантлива и об
Текст и снимки:
Катрин Хаджицинова,
Тилка Кайрякова

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

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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„Светлината говори, ръцете създават”

Интердисциплинарен проект в пространството за визуални изкуства в СГБ

УСПЕХИ

Най-добрата оценка
На 21 юли тази година Съюзът на глухите в България стана място за изкуство. Място за
авангардно изобразително изкуство, посетено и видяно и от
много почитатели и гости.
Така нареченото „Младежко
пространство” на втория етаж в
сградата на СГБ в столицата, на
ул. „Денкоглу” 12-14, в късния
следобед беше препълнено с
художници, преподаватели и
дори професори от Нов български университет.
Но и разбира се, с много
наши глухи членове, които бяха
дошли да видят обновлението.
Специален гост на събитието
беше Диян Демиров, заместник
председател на СГБ.
Не беше много отдавна – няма
и година, когато започна изпълнението на проекта, наречен тогава
„Младежко пространство „DEAF
CULTURE”, съвместно организиран
от СГБ с преподаватели и студенти
от НБУ. А младежката организация
към СГБ тогава стартира кампанията „Оставете вашите ръце”.
Като че ли на шега тогава, но
пространство на 2-я етаж на СГБ
започна да живее. Първо „зами-

риса” на боя, а всички посетители в кафето виждаха всеки ден
някакви нови рисунки и фигури...
Променяше се интериорът. Но
никой не предполагаше как.
И така, до този ден, когато
залата „грейна” – интересна, необичайна, но във всички случаи
– красива И топла – наша, като
интериор.
Разбира се, забележителни за
всеки посетител бяха отделните
елементи и части от представената инсталация на художниците.
По думите на Станимир Божилов, ръководител на екипа от
студенти по живопис и стенопис в
НБУ, които се представиха тук със
своите произведения, в „Младежкото пространство” е осъществена цялостна артистична намеса,
обхващаща стените, колоните, тавана, вратите и прозорците.
Но в това пространство можем да изтъкнем за внимание
един изключително красиво
изработен витраж на голямата
стъклена витрина. „Светлината
говори” е наречен той. Създаден
е чрез изобразяването на витражни ръце, които представят букви
от дактилната жестова азбука на

СУДОКУ

глухите. Уникално! Няма да го видите никъде другаде по света.
Впечатление направи и инсталацията „Полет”, от хартиени птици в триизмерни конструкции.
Нека отбележим и още, че посетителите бяха изненадани и от
две пана – едното на партера, а
другото между първия и втория
етаж на сградата на СГБ. Те са
съставени от модули, които всеки
един зрител може да премества,
да обръща, и да прави своя визия на пространството. Смисълът
е всеки да може да твори и да
създава своя визия на пространството във всеки един момент.
Тържеството за откриването
беше съпътствано с много мили
думи от инициаторите на проекта - Росица Караджова и Силвана Павлова от СГБ, както и от
професор д-р Олег Гочев от НБУ.
„Изкуството вечно ще ни приобщава” - каза в заключение и
заместник председателят на СГБ
Диян Демиров, който поднесе
цветя на организаторите в знак на
уважение.
Йорданка Димитрова

На 23 юли тази година в
Пловдив се проведе изпит на
курсистите от курса по жестов език за учебната 20212022 година.
В залата за събрания на
РО-Пловдив курсистите, които през годината се обучаваха
онлайн и в присъствена форма,
показаха своите знания пред
изпитната комисия и получиха
своите заслужени сертификати.
Тилка Кайрякова, която е
дългогодишен лектор на класовете за обучение по жестов
език, им благодари за усърдие-

то и желанието с думите: „Мили
курсисти, благодаря ви, че през
годините ми се случихте вие, че
ми се доверихте да ви водя в
необятното непознато поле на
жестовия език, че заедно с вас
аз създавам бъдеще, което се
надявам да бъде за всички ни!
Ви сте моят стимул и моята надежда. Благодаря ви!”
Очаквайте в следващия
брой на в. „Тишина” един уникален разказ на Тилка Кайрякова за труда и за отдадеността в този труд на един глух
лектор и учител!

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 13

Водоравно: 1. Музикална нота. 3. Род папагали. 5. Ядове (ед. ч.). 7. Жанр в лирическата
поезия. 9. Турски киноактьор. 10. Голяма чаша за вино. 11. Положителен отговор. 12.
Първокласен летец. 14. Река в Италия. 15. Град в Чад. 17. Абревиатура на гражданска
отговорност. 19. Древно име на Гърция. 21. Естествени водни потоци. 22. Река в Южна
България.
Отвесно: 1. Преследване на дивеч. 2. Пъкъл, преизподня. 4. Летателен апарат. 5. Тибетски вол. 6. Подарък. 8. Дебел вълнен плат. 11. Музикална нота. 13. Инициалите на
имената на бивша главна редакторка на вестник „Тишина”. 14. Вид хищен бозайник. 15.
Мъжко име с арабски произход. 16. Вид астероид. 18. Жилещо насекомо. 19. Европейска комисия. 20. Мярка в земеделието.
Съставила: Зоя Гюрова

