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НОВИНИ ОТ СВЕТА

В края на месец септември 
приключиха и последните от-
четно-изборни събрания на ра-
йонните организации в СГБ. 

Във всичките 12 организа-
ции по места събранията пре-
минаха отговорно – с добра 
подготовка и нагласа  за ползот-
ворна работа.

А най-добрият показател 
за това бяха задълбочените 
разговори и дебати – някъде 
по-остри, но откровени – за 
състоянието на организацион-
ната работа, за  проблемите и 
за бъдещето, разбира се. Както 
и за обновлението на кадрите. 
Много от организациите из-
браха свои нови ръководства. 
А това пък показва желанието 
за промяна, за навлизане на 
младите хора в работата и за 
търсената хармония, и разби-
рателство.

Всъщност, новите ръковод-
ства вече работят. И имат своите 
първи изяви, свързани със зада-
чите, поставени на събранията. 

Нека е добра работата им. Нека 
е и спорна в днешното време, 
което и сега ни представя как-
ви ли не финансови и други 
предизвикателства.

Но ние имаме опит да оце-
ляваме – близо 90 години вече 
– с нашия съюз! И да вървим 
напред въпреки трудностите. С 
обединението и  целенасочения 

устрем за постигане на добрите 
ни цели.

Бъдещето е пред нас.
А днес ви предлагаме на стр. 

3  да се запознаете  с работата 

по  отчетно-изборната кампания 
и в последните 5 организации, 
за които не сме ви съобщавали 
досега.

Четете на стр. 3

С УСПЕХ ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНО-
ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В СГБ

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонаментната кампания ще продължи до

15. 12. 2022 година.

Абонирането става във всички
пощенски станции на страната, 

в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753

Както се знае, от 1969 г. на 15 
октомври всяка година по реше-
ние на Международната федера-
ция на слепите, с цел привличане 
на вниманието на международ-
ната общност към проблемите 
на хората с нарушено зрение, се 
отбелязва денят на белия бастун.

 В страницата си във фейсбук 
Националната асоциация на сля-
по-глухите в България съобщава 
за цяла поредица от прояви, пос-
ветени на този паметен ден, сред 
които публикации от сродните 
организации от други страни.

Четете на стр. 5 за 
изявите на сляпо-глугхите 

хора у нас и по 
света в този ден

Неведнъж сме писали за 
невероятните възможности и 
постижения на глухите хора по 
света. 

В този брой обаче ще ви за-
познаем с някои по-любопитни 
прояви. 

Като например организира-
ният във френската провинция 
Бретан  ФЕСТИВАЛ НА ГЛУХИ ЗЕ-
МЕДЕЛЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ. 

Тук всички изложители са 
глухи. На площ от единадесет 

хектара  са били разположени 
щандовете на двадесет местни 
производители на селскосто-
панска продукция – мед, вино, 
плодове, месо и месни произ-
ведения, и др. Имаше и демон-
страции със стари и модерни 
селскостопански машини, кръ-

щенета на трактори, представя-
не на животни.

Прочетете и вижте на 
стр. 4 за невероятния дух 

на глухите селско стопански 
работници във Франция  и 

стремежът им да преодолеят 
несгодите на времето

Само преди дни в Самоков в 
галерия „Мисията” беше открита 
една изключително интересна 
изложба - „Щампарското дело в 
Самоков – традиция и съвремен-
ност”, която представи част от 
богатата колекция на графичната 
база в града. 

Тази първа изложба разкрива 
основната цел, заложена в ней-

ното съществуване – обогатява-
не на колекцията от гравюри в 
Историческия музей на града и 
поддържане на традиционните 
графически техники: дърворез-
ба, литографията, високия печат. 

В изложбатга участва и глу-
хият художник Радослав Генев с 
неговите изящни пейзажи. 

Четете на стр. 5

Солидарност в сектор, 
който вече е в криза

15 октомври – Ден на белия бастун

Културни вести
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ПРЕДСТОЯЩО

РО-ПЛОВДИВ

Достойният юбилей на шу-
менската организация на глухите 
разбира се, носи много гордост 
и чест за всеки един член. И 
предизвиква много инициативи 
по повод на празника.

Ръководството на РО тази го-

дина прояви амбицията и взе 
решение да отбележи празника с 
еднодневна екскурзия и посеще-
ние на град Велико Търново. Там 
ще се състои и празничното тър-
жество, на което ще бъдат връче-
ни награди на активните членове, 

които през годините са  проявява-
ли желание и хъс за дейността на 
районната организация.

Районният съвет към РО Шу-
мен реши също така да бъдат 
връчени благодарствени плаке-
ти на фирмите, които всяка го-

дина са съдействали и подпома-
гали да осъществим целите си, а 
именно „Алкомет” АД и „Лаве-
на” АД, на които сме безкрайно 
благодарни.

Плакетите им бяха връчени, 
за което нашите ежегодни спон-

сори останаха доволни от нашата 
признателност.

Мая Саватеева, 
координатор на РО 

на глухите в Шумен

По повод международната седмица на глухите 
хора районната организация на глухите в Пловдив 
проведе на 17 и 18 септември т. г. екскурзия до Ко-
вачевица, Лещен, Гоце Делчев, Банско и Разлог.

Нели Саркизова
Снимки Георги Шопов

За да уважим празника на 
възрастните хора, който се от-
белязва на 1 октомври, ние от 
териториалната организация на 
глухите в Ракитово, съвместно в 
хората с увреждания от ЦРСИХУ 
решихме да проведем в продъл-
жение на четири дни балнеоле-
чение в съюзната база в Старо-
загорските минерални бани – за 
което благодарим на координа-
тора на РО на глухите в Пловдив 
Драгомир Драголов, който ни 
помогна с настаняването ни там. 

Станцията ни е приказна - 
чиста, подредена, удобна и мно-
го слънчева. Още с пристигането 
ни бяхме посрещнати от управи-
теля Пешо и служителката Викто-
рия с най-лъчезарните усмивки, 
бяха сърдечни, внимателни и 
гостоприемни. Настаниха ни по 
най-бързия начин и ни поканиха 
на обяд. Тъй като кухнята им не 
работеше, обядвахме в близкото 
ресторантче, но понеже имахме 
трудно подвижни хора, за след-
ващите  хранения  ни облекчиха 
в стола на хотела на закуска, обяд 
и вечеря. И храната беше много 
вкусна! Всички останахме много 
доволни от обслужването.

В първата вечер след прис-
тигането си направихме танцова 
забава, на която се разтоварих-
ме, отпочинахме, забравихме за 

болежките и грижите, и се чув-
ствахме щастливи и подмладени. 

На третия ден посетихме 
местността „Богородична стъп-
ка”, считана за свято място. 
Представлява скално образува-
ние, наподобяващо отпечатък 
от  женски крак, който, според 
легендата, е оставен от самата 
Божия майка.  Останахме из-
ключително доволни от тази ве-
ликолепна наша почивка, с коя-
то отпразнувахме и празника на 
възрастните хора. Беше ни пове-
че от необходима, преживяхме 
изключителен релакс на макс, 
както се казва и бяхме много 
щастливи.

Велка Стоева, 
организационен секретар на 

ТО  на глухите  в Ракитово

На 18.09.2022 г. на язовир 
„Прогрес” се състоя вътрешно 
състезание по риболов на район-
ната организация на глухите в 
Пловдив.

 След приключване на състе-
занията в класирането се подре-
диха както следва: 

На плувка: 1. Иво Лозанов; 2. 
Михаил Минков; 3. Михаил Ми-
хайлов.

На дъно: 1. Иво Лозанов; 2. 
Михаил Михайлов; 3.Никола 
Зяпков.

За най-голям улов с купа беше 
награден Иво Лозанов, а на със-
тезателите се връчиха медали и 
предметни награди.

Честито на спечелилите!
Нели Саркизова

Снимки Александър 
Александров 

65 ГОДИНИ РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ШУМЕН
Тази година през месец октомври районната организация на 

глухите в Шумен чества своя 65-годишен юбилей

Отбелязахме с екскурзия 
международната седмица на глухите

Приказен отдих в Старозагорските 
минерални бани

СПОРТ
Вътрешно състезание 

по риболов

Турнир по 
шахмат

На 28.09.22 г. от 9.30 ч. в сгра-
дата на НАСГБ в Пловдив се със-
тоя турнир по шахмат, посветен 
на 25-годишния юбилей на На-
ционалната асоциация на сля-
по-глухите в България. Участваха 
състезатели от НАСГБ, ССБ и СГБ, 
като от районната организация 
на глухите в Пловдив взеха учас-
тие Калинчо Атанасов, Радослав 
Кюлхански, Атанас Тодоров и 
Георги Петков, които се предста-
виха чудесно в дългата битка. Ге-

орги Петков се класира на трето 
място и представи достойно от-
бора на РО-Пловдив!

Нели Саркизова
Снимки Радослав Кюлхански

ТО-РАКИТОВО
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РО -Пловдив

Отчетно-изборно събрание в РО на глухите в 
Пловдив

В първия ден на месец октомври  беше 
проведено отчетно-изборното събрание 
на районната организация на глухите в 
Пловдив. Участие взеха 20 делегати от из-
браните 25, и събранието имаше кворум, 
съгласно устава на СГБ.

Гост на събранието беше г-н Николай 
Нинов, председател на Съюза на глухите в 
България.

Събранието премина съгласно приетия 
дневен ред, като първо беше прочетен 
докладът за дейността на организацията 
за изминалите три последни години и се 
премина към гласуването на доклада и 
приемането на програмата за дейността 
на организацията за 2022 г., която беше одобрена и приета изцяло.

Последваха изборите за новото ръководство на районната организация  и делега-
тите избраха Антоанета Кюлханска за председател на РО-Пловдив; а за членове на 
райония съвет бяха избрани Костадинка Узунова, Жулиета Пейкова, Диана Николова, 
Недялка Саркизова, Иво Лозанов и Йовчо Делчевски; за председател на районната 
контролна комисия беше избрана Румяна Адамова и членове Гинка Самунджи и Не-
дялка Делиева.

В последната точка от дневния ред - избор на пълномощници за общото събрание 
на пълномощниците на СГБ делегатите избраха Тилка Кайрякова, Недялка Саркизова, 
Катрин Хаджицинова и Костадинка Узунова.

Пожелаваме от сърце ползотворна работа на новото ръководство!
Нели Саркизова

Снимки Иво Лозанов 

РО - Варна

Отчетно-изборно събрание на РО на глухите 
във Варна 

Редовното отчетно-изборно събрание на районната организация на глухите във Ва-
рна се състоя на 18.09. 2022 г. 

То премина съгласно приетия дневен ред – представяне на отчетните доклади за 
дейността на РО и за тази контролната комисия, след което последваха изказвания на 
пълномощниците по двата доклада.

Последва избор на нов председател на РО за следващия четиригодишен период; на 
нов състав на РС и КК;  избор на пълномощници за общото събрание на СГБ, а също и 
предложения и изменения по устава. 

На събранието, освен всичките 20 избрани пълномощници, присъстваха като гости 
Тилка Кайрякова, председател на ЦКК и Ненчо Грънчаров член на УС. 

Докладите бяха приети единодушно!
За председател на районната организация на глухите бе избран  Диян Демиров; 

за председател на контролната комисия – Недялка Панайотова; за пълномощници на 
общото събрание – Диян Демиров и Георги Георгиев.

Събранието бе закрито с пожеланието за по-нататъшна спорна и успешна работа в 
името на благото на хората с увреден слух.

Диян Демиров, член на УС на СГБ
         

РО-Стара Загора

Отчетно-изборно събрание в РО-Стара Загора

През месец май 2022 г. бяха проведени отчетно-изборните събрания на трите орга-
низации на територията на районната организация на глухите в Стара Загора. Същите 
преминаха съгласно изискванията на Устава на Съюза на глухите в България. Бяха из-
брани ръководства на териториалните организации и пълномощници за общото отчет-
но-изборно събрание на РО.

Отчетно-изборното събрание на пълномощниците на районната организация се 
проведе на 10 септември 2022 година от 10 часа в залата на организацията. Гости на 
събранието бяха Ненчо Грънчаров, член на УС на СГБ, Соня Спасова, член на ЦКК и Ни-
кола Нанев, председател на РК към РО на глухите в Стара Загора.

Събранието бе открито от Антония Хубенова – председател на районната органи-
зация. След гласуване бяха избрани четирите комисии – мандатна, по програмата, по 
предложенията и по изборите. Председателят на мандатната комисия Красимир Ми-
халев докладва за редовността на събранието - от избрани 15 пълномощници от три 
териториални организации, представляващи районната организация, на събранието 
присъстваха 12 души. На основание чл. 32 ал. 5 от Устава на Съюза на глухите в България 
събранието е законно, може да се проведе  и да взима решения. 

След това се премина към изпълнение на дневния ред – отчетът за дейността на 
организацията за 2021 г. презентиран с мултимедийно устройство, отрази разнообраз-
ните мероприятия, проведени в организацията;  доклада на районната контролна ко-
мисия представи на присъстващите липсата на нарушения на финансовата дисциплина, 
грижливото съхранение на имуществото, правилното отпускане на социалните помощи 
и др. Прие се и програма за дейността на РО за 2022 г.

По следваща точка от дневния ред – избор на председател на районната организа-
ция и ръководство на РО (РС) - за председател на РО бе избран Красимир Михалев, а 
в състава на районния съвет влязоха двама нови членове. Избрана бе и районна кон-
тролна комисия с ръководство – нов председател и нов член. Избрани бяха и двама 
пълномощници за общото отчетно-изборно събрание на СГБ – Антония Хубенова и  
Ангел Зехиров.

Събранието бе закрито с пожелание за здраве, по-ефективна работа и успехи на 
всички нива в дейността на организацията.

Мария Каварджикова, координатор на РО на глухите в Стара Загора

РО-Бургас

Отчетно-изборно събрание в РО-Бургас   

На 17 септември т. г. в клуба на РО на глухите в Бургас се проведе отчетно-изборното 
събрание на районната организация. Събранието протече по предварително обявения 
дневен ред. Поставиха се  актуални въпроси, дадоха се предложения за подобряване 
на съюзната дейност.

За председател на РО на глухите в Бургас беше избран Пламен Тетерков, а в състава 
на районния съвет влязоха: Ненчо Грънчаров, Соня Спасова, Цонка Гроздева Диян Ми-
хов, Иво Ибришимов и Иван Иванов.

 За председател на районната контролна комисия беше избрана Гергана Димова с 
членове: Гергана Желева и Янка Стоянова.

За пълномощници на общото събрание на СГБ бяха избрани Соня Спасова и Ненчо 
Грънчаров.      

Пожелаваме на новото ръководство да работи активно и с мъдрост за доброто на 
районната организация на глухите в Бургас!

Ненчо Грънчаров

РО-Шумен

Отчетно-изборно събрание в РО-Шумен

На 18.09.2022 г. в РО на глухите в Шумен се проведе отчетно-изборното събрание. 
Гости на събранието бяха заместник председателят на СГБ и член на УС Диян Демиров
и председателката на ЦКК Тилка Кайрякова.

Събранието мина спокойно и беше избрано ново ръководство.
За председател на районната организация беше избран Ивайло Иванов, а за чле-

нове на районния съвет Стефан Сандев - заместник председател, Мийрем Ибрямова, 
Симеон Симеонов и Август Сергеев.

За председател на районната контролна комисия беше избрана Адела Радева, а за 
членове - Фатме Исмаилова и Кирил Стоянов.

  Пълномощници от РО-Шумен за общото събрание на СГБ ще бъдат Адела Радева 
и Август Сергеев.

Пожелаваме на новото ръководство активна работа, много успехи, много позитивни 
постижения и най-вече да работят в името на членовете на РО на глухите в Шумен.

Мая Саватеева, 
координатор на РО на глухите в Шумен

ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ В СГБ

Председател на РО - 
Ивайло Иванов

Зам председател -
Стефан Сандев

Председател на РКК - 
Адела Радева
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„Галодет е единственият в света университет за глухи 
хора. Разположен във Вашингтон, САЩ, той води нача-
лото си от средата на 19 век като училище-интернат и 
еволюира в днешния университет. С около 300 препода-
ватели и около две хиляди студенти годишно, повечето 
от които са глухи, университетът е огнище на изследва-
ния, ревизия на стари идеи и генериране на нови идеи.

През 2009 г. университетът започна план за редизайн 
на кампуса, за да реновира своите пространства и да ги 
адаптира към приобщаваща и интегрираща перспекти-
ва. Някои пространства трябваше да бъдат преустроени 
и да се построят нови сгради, и всичко това от устойчива 
гледна точка и с уважение към историческата архитек-
тура на кампуса.

Архитектите започнаха да работят, за да подготвят 
своя нов кампус до 2022 г. (може би с известно забавяне 
поради пандемията) и генерираха много нови идеи.

Известният блог за архитектура „Curbed” заяви, че 
университетът „Галодет” предефинира пространството.

Този проект беше ръководен от глухия архитект Хен-
зел Бауман, който определи насоките за новата архитек-
тура, наречена от него DeafSpace (Глухо пространство), и 
публикува множество научни статии по темата. 

DeafSpace (Глухо пространство) се дефинира, как-
то следва: това е архитектурна парадигма, вкоренена 
в социо-лингвистичните разбирания за глухотата и 
културната идентичност на общността на глухи-
те. То оспорва технократичния акцент на универсал-

ния дизайн върху минимизирането на увреждането 
и отстоява дизайн, който се корени в по-качествено 
разбиране на връзката на индивидите с тяхната среда 

DeafSpace (Глухо пространство) има за цел да задъл-
бочи връзката, която глухите хора имат с тяхната среда, 
като вземе предвид комуникацията на жестовия език и 
тяхното визуално преживяване на околната среда, на-
пример когато двама глухи хора вървят, докато разгова-
рят на жестов език.

Принципите на архитектурата на DeafSpace 
(Глухо пространство))
Наблюдението и изследванията бяха централни за 

препроектирането на университета. Например, за пре-
проектирането на лабораториите бяха използвани каме-
ри GoPro, за да се вземе гледната точка на факултета и 
да се наблюдава как те взаимодействат с пространството 
и студентите. Екипът от архитекти на университета иден-
тифицира повече от 150 насоки за дизайна на DeafSpace 
(Глухо пространство) около пет основни идеи във връзка-
та на глухите хора с тяхната среда. 

Росица Караджова, 
по материали от интернет

В края на лятото във френс-
ката провинция Бретан, град 
Плене-Югон стана свидетел на 
третото издание на фестива-
ла на глухите земеделци и про-
изводители. 

Подготвян близо година, 
фестивалът се осъществява 
за трети път по инициатива 
на Магали и Лоран Герен – се-
мейство глухи фермери. Във 
фестивала участваха и 60 до-
броволци. 

Над 1 500 души от цяла 
Франция посетиха фестивала, 
за да се насладят през двата 
почивни дни на всичко, което 
предлагаха организаторите. 

„Всички изложители са глу-
хи. Благодарим на всички, които 
ни подкрепят, на кметството и 
съседните общини”, казват орга-
низаторите. На площ от едина-
десет хектара  са разположени 
щандовете на двадесет местни 
производители на селскостопан-
ска продукция – мед, вино, пло-
дове, месо и месни произведе-
ния и др.

Имаше и демонстрации със 
стари и модерни селскостопан-
ски машини, кръщенета на трак-
тори, представяне на животни, 
бретански танци, игри и забавле-
ния за децата с надуваеми кон-
струкции, езда на пони. А в 20 ч. 
Всеки е добре дошъл на театрал-
но представление, изпълнено на 
жестов език с глухи артисти от 
театрите в Рен, Морбиан и Па-
риж. През втория ден, в неделя, 
е организиран 8-километров по-
ход от Ла Мар, до Кот Д‘Армор 
и обратно до мястото на фести-
вала, където е планиран да се 
състои голям обеден бретонски 
банкет.

От 2011 г. Магали и Лоран Ге-
рен ръководят голямата ферма 
с 90 млечни крави на площ от 
112 хектара, която съществува от 
няколко поколения. „Ние рабо-
тим като всички останали”, казва 
двойката. Живеят задружно, за-
едно с дъщерите си Джули (на 13 
г.) и Елъди )на 17 г.), кучето Тити и 
кравите. Двамата имат забързан 
живот, изпъстрен от всички еже-
дневни задачи във фермата. „Ис-

каме да покажем, че е възможно, 
че глухотата не пречи да бъдеш 
фермер. Особено за по-младите 
поколения”, казва Лоран, която 
е четвърто поколение фермери 
в своето семейство. „Мислехме, 
че сме единствените глухи фер-
мери, които работят в Бретан и 
благодарение на тези фестивали 
открихме още много като нас. 
Общуваме и обменяме опит, 
защото с чуващите не винаги е 
лесно”, споделя Магали. „Новите 
технологии промениха всичко!”, 
подчертават Лоран и Магали. Ко-
гато са далеч един от друг във 
фермата, те общуват чрез SMS и 
видео разговори на жестов език.  
Дъщерите им Джули и Елъди не 
са с увреден слух, но от много 
малки езикът на знаците е част 
от ежедневието им „Говоря три 

езика: английски, френски и този 
на знаците”, радва се Елъди. Те 
се гордеят с огромния успех на 
родителите си като организатори 
на фестивала. 

Семейството е част от асоци-
ацията, обединяваща глухи зе-
меделци, създадена през 2019 г., 
която е съорганизатор на съби-
тието и обединява стотина чле-
нове в цяла Франция (Association 
de l‘Agriculture des Sourds de 
France). Асоциацията се роди в 
социалните мрежи, от необхо-
димостта да се покаже солидар-
ност в сектор, който вече е в кри-
за. Днес структурата продължава 
да се мобилизира за имиджа 
на своите членове. „Борим се и 
днес сме тук всички заедно, за да 
покажем, че ние, глухите, можем 
да работим, да караме трактор 

или комбайн. Също така да по-
кажем на шефовете, че могат да 
наемат глухи селскостопански 
работници.” - казва Гаюл Маро-
лауд, президент на асоциацията.

През този празничен за френ-
ските глухи фермери уикенд все-

ки искаше да покаже и докаже, 
че глухотата по никакъв начин не 
пречи да бъдеш фермер. И че те 
са най-добрият пример.

Превод Петра Ганчева, 
снимки фейсбук страницата 

на асоциацията AASF

ОТ ФРАНЦИЯ

ФЕСТИВАЛ НА ГЛУХИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ

В САЩ

Университетът „Галодет” предефинира „глухо пространство”
DeafSpace (глухо пространство) – приносът на глухите хора към архитектурата

ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА
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На 11 октомври от 18 часа, 
в галерия „Мисията” беше от-
крита изложбата „Щампарското 
дело в Самоков – традиция и 
съвременност”, която предста-
ви част от богатата колекция на 
графичната база в града, осно-
вана през далечната 1973 г. по 
инициатива на Съюза на българ-
ските художници. Колекцията се 
съхранява в построената през 
XIX век. Есова къща, която пази 
възрожденската архитектурна 
естетика. Куратор на изложбата 
е проф. Аксиния Джурова, а в 
нея е представено творчеството 
на художника с увреден слух Ра-
дослав Генев заедно с творбите 
на Васил Колев, Емануела Ковач, 
Онник Каранфилян, Людмил Ге-
оргиев и Милко Божков. В пред-
ставянето на изложбата проф. 
Джурова заяви:

„Изложбата е първата експо-
зиция на група талантливи бъл-
гарски графици след възобновя-
ването на графичната база, която 
заработи през есента на 2021 
г. в Есовата къща. Там от десе-
тилетия са се събирали едни от 
най-известните наши и чуждес-
транни графици. Тази първа из-
ложба разкрива основната цел, 

заложена в нейното съществу-
ване – обогатяване на колекци-
ята от гравюри в Историческия 
музей на града и поддържане на 
традиционните графически тех-
ники: дърворезба, литографията, 
високия печат.

Избраните графици се пред-
ставят с по три литографски от-
печатъка – Милко Божков с не-

говите на пръв поглед абстракт-
ни композиции ни връща към 
цветните съновидения на из-
плъзващата ни се и вечно мечта-
на Аркадия в „Малките истории 
за обич”; на Онник Каранфилян 
се срещаме с неговата много-
пластова и пленителна интер-
претация на темата за любовта; 
графичните листи на Емануела 

Ковач ни напомнят за невинния 
свят на забравените днес детски 
игри от близкото минало; Радо-
слав Генев с неговите изящни 
пейзажи ни разкрива упорития 
му и успешен път към улавяне 
на природните състояния; Ва-
сил Колев отново ни насочва 
към точния и проникновен пси-
хологичен портрет; а Людмил 
Георгиев се утвърждава отново 
като майстор на експресивната 
абстракция.

Тази първа изложба свиде-
телства, че нещата се получават 
тогава, когато се обединят уси-
лията на местното ръководство с 
това на Съюза на българските ху-
дожници и радетелите за запаз-
ване на културното наследство 
на този голям център на наша-
та памет от миналото, но жив и 
днес.”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Както се знае, от 1969 г. на 15 октом-
ври всяка година по решение на Между-
народната федерация на слепите с цел 
привличане на вниманието на между-
народната общност към проблемите на 
хората с нарушено зрение, се отбелязва 
денят на белия бастун.

 А предисторията за честването на 
този ден е следната: през 1921 г. Джей-
мс Бигс, фотограф от Бристол, Велико-
британия, ослепява след злополука. В 
района, в който живеел, имало силно 
пътно движение. Ето защо той боядисал 
в бяло бастуна, който използвал за под-
помагане на придвижването си и така 
станал по-забележим. Въвеждането на 
белия бастун става в Париж през 1930 
година, след като графиня Жили дер Бе-
мон установява, че движението е изклю-
чително интензивно и затруднява прид-
вижването на слепите хора. Тя предлага 
на кмета на града използването на оцве-
тен в бяло бастун като символ на незря-
щите хора и подарила 100 бели бастуна, 
с които да си служат за придвижване. 
През следващата 1931 г. кметът на Па-
риж реализира тази идея. През 1943 г. 
Ричард Хувър, клиничен психолог, ра-
ботейки с ослепели от войната във во-
енна болница, разработил техниката на 
движение с белия бастун, известна като 
махаловидна техника. Днес тя е основ-
ната техника за придвижване с белия 
бастун. През 1964 година на 15 октом-
ври американския президент Джонсън е 

подарил на незрящите в Америка дълги 
бели бастуни, което е станало началото 
за системните им тренировки в ориенти-
ране и мобилност, а през 1980 г. денят 
е отбелязан за първи път в България с 

прояви, организирани от Съюза на сле-
пите в България. Белият бастун е приет 
и като защитен знак в законите за улич-
ното движение на всички страни в света. 
Признат е и като знак за тежко зрително 

увреждане и като символ за самостоя-
телността на хората без зрение.

В страницата си във фейсбук Нацио-
налната асоциация на сляпо-глухите в 
България съобщава за цяла поредица 
от прояви, посветени на този паметен 
ден, сред които публикациите от срод-
ните организации от другите страни. 
Най-впечатляващи бяха постовете за 
проведените във Вараждин, Словения, 
творчески работилници в края на сеп-
тември – на тях участниците с много 
въображение и изобретателност изра-
ботиха различни декорации от семена, 
като боб, царевица, тиквички и слънчо-
глед и пържен ориз. И вдъхнаха нов жи-
вот на ореховите черупки като калинки 
и пчели, които украсиха есенната им 
декорация. Изключително разтърсващ 
е постът за предстоящия, трети поред 
годишен уебинар на NFADB (Национал-
ната асоциация на сляпо-глухи в САЩ) 
на тема „Пътуването на семейството 
ми – връзка, застъпване и разширява-
не”, насрочен за 27 октомври. В него ще 
участват като панелисти седем семейни 
лидери, с любими хора, които са глухи 
и слепи. Те ще споделят вдъхновяващи 
истории от пътуването със семейството 
си. И първият разказ от този убенира е 
на Доня Шърли, майка на две красиви 
момчета. Най-малкият й син е роден с 
глухо-слепота. Доня казва: „Присъеди-
них се към борда на NFADB, за да върна 
обратно на тази невероятна общност, 
която ми даде право да стана страстен 
защитник не само на сина ми, но и на 
общността на глухите слепи като цяло. 
Освен, че съм част от борда на NFADB, 
аз съм и връзка на фондацията CHARGE 
Syndrome за щата Флорида и F2FC Family 
Call Facilitator. И също съм член-основа-
тел на семейната организация „Семейни 
партньори за глухите от Флорида и Вир-
джинските острови”, ние сме партньор 
на NFADB, който осигурява подкрепа на 
семейства, които имат дете или любим 
човек с глухота и слепота.”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от 

страницата на НАСГБ във фейсбук

ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Участие на Радослав Генев в изложба

15 октомври – ден на белия бастун

Творбите на Радослав Генев
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
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Отговор от бр.  14

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

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, 
ЗА КОИТО ЗНАЕМ МАЛКО

Πoл Бюpĸeл e eдин oт 
нaй-нaгpaждaвaнитe вoйници 
oт фpeнcĸaтa cъпpoтивa c цeли 
9 мeдaлa.

Рoдeн пpeди ĸpaя нa Πъpвaтa 
cвeтoвнa вoйнa, тoй ce вĸлюч-
вa във Bтopaтa пo нaчин, ĸoйтo 
мy нocи блaгoдapcтвeнo пиcмo 
oт гeнepaл дьo Гoл, нaпиcaнo 
coбcтвeнopъчнo. 

Бeз cлyx и гoвop, нo c 
дocтaтъчнo cмeлocт дa oтcтoявa 
мяcтoтo cи във фpeнcĸия вoeн-
нoмopcĸи флoт. И да излага жи-
вота си на риск,  когато не може 
да чуе  сигналите за атака, или 
пък пък други  команди. Води го 
инстинктът му, като че ли е роден 
да бъде герой.

Πoл Бюpĸeл (Раul Вurсkеl) е 
рoдeн нa 3 мaй 1915 г. в Бpecт, 
в ceмeйcтвoтo нa флoтcĸия 
ĸoмиcap oт изтoчнa Фpaнция Πoл 
Жopж Oгюcт Бюpĸeл.  Meнингит 
гo ocтaвя бeз cлyx, ĸoгaтo e eдвa 
3-гoдишeн.

B paннитe гoдини oт живoтa 
cи (1919-1923) пoлyчaвa 
oбpaзoвaниe в poдния cи гpaд, 
нo ĸoгaтo e нa oceм гoдини, 
ceмeйcтвoтo мy ce мecти в 
Haнт, ĸъдeтo мoмчeтo мoжe дa  
пoceщaвa инcтитyтa зa нeчyвa-
щи „Πepcaгoтиé” (Іnѕtіtutе Lа 
Реrѕаgоtіèrе) и ycвoявa жecтoвия 
eзиĸ. Ocтaвa в инcтитyтa дo 1931 
г., cлeд ĸoeтo ce зaвpъщa в Бpecт, 
зa дa зaвъpши чиpaĸyвaнeтo cи 
ĸaтo дъpвoдeлeц, a пpeз 1935 г. 
пocтъпвa в пapижĸoтo yчилищe 
„Бyлe”.

Πpeз 1932 г. в Бpecт избyxнaл 
гoлям пoжap нa yл. „Kepфayтpac”, 
a фpeнcĸи вecтниĸ пo oнoвa 
вpeмe oтpaзявa cмeлocттa и pe-
шитeлнocттa нa 16-гoдишния 
Πoл Бюpĸeл, ĸoйтo цялa нoщ нe 
cпиpaл дa пoмaгa нa жepтви-
тe и извeждaл нeмoщни xopa 
oт дoмoвeтe им в пoчти yни-
щoжeнaтa cгpaдa. Зaтoвa нe e 
изнeнaдвaщo, чe нeчyвaщият 
млaдeж peшaвa дa ce вĸлючи във 
вoйнaтa.  

Ha 18 юни 1940 г. гeнepaл 
Шapл дьo Гoл oтпpaвя 
иcтopичecĸия cи пpизив зa 
пpиcъeдинявaнe нa фpaнцyзитe 
в бopбaтa cpeщy нaциcтĸa Гepмa-
ния, мaĸap чe пpaвитeлcтвoтo нa 
мapшaл Πeтeн e пoддъpжaлo 
cĸлючвaнeтo нa пpимиpиe. 
Aпeлът нa дьo Гoл ce излъчвa 
пo paдиo ББC, нo Πoл Бюpĸeл, 
ĸoйтo пo тoвa вpeмe paбoтeл 
нa пpиcтaнищeтo, нe e в cъcтoя-
ниe дa гo чye. Инфopмиpaн oт 
пpиятeлитe cи зa пpизивa, тoй 
нayчaвa и чe гepмaнцитe, ĸoи-
тo вeчe ca oĸyпиpaли Ceвepнa 
Фpaнция, нaближaвaт Финиcтep. 
Ha пpиcтaнищeтo в Бpecт ce 
нaмиpaл пapaxoдът „Meĸнec”, 
ĸoйтo пpeвoзвaл бeжaнци дo 
Aнглия. Зaeднo c тpимa пpи-
ятeли, Πoл ce ĸaчвa нa ĸopaбa. 
Πpиcтигнaл в Aнглия нa cлeдвa-
щия дeн и ce явил пpeд вoeн-
нитe влacти, зa дa ce зaпишe нa 
cлyжбa.

Зapaди cлyxoвaтa мy зaгyбa 
пъpвoнaчaлнo пoлyчил oтĸaз, 
нo бpeтoнcĸaтa мy yпopитocт и 
нacтoявaнe нaĸpaя дoвeли дo 
нaзнaчaвaнeтo мy ĸaтo мopяĸ 
c 8-днeвeн изпитaтeлeн cpoĸ 
нa бopдa нa бoйния ĸopaб 
„Kopбeт”, зaĸoтвeн в пpиcтa-
нищeтo Πopтcмyт. Cлeд тoзи 
cpoĸ Πoл Бюpĸeл cтaвa eдин 
oт шecтимaтa дъpвoдeлци във 
Фpeнcĸитe cвoбoдни вoeн-
нoмopcĸи cили (FNFL).

Mлaдият нeчyвaщ мopяĸ e 
изĸлючитeлнo пoдĸpeпян oт 
ĸoлeгитe cи във флoтa. Bcичĸo, 

ĸoeтo в тpябвaлo дa нaпpaвят, e 
дa гo пoбyтвaт, ĸoгaтo e нeoбxo-
димo, и тoй вeднaгa paзбиpaл 
мaнeвpaтa, ĸoятo тpябвaлo дa 
извъpши. Фaĸтът, чe нe чyвaл, 
пoняĸoгa излaгaл живoтa мy нa 
oпacнocт пo вpeмe нa cигнaли зa 
aтaĸa.

Πoл Бюpĸeл cлyжи нa ĸopaбa 
„Kopбeт” дo 25 мapт 1941 г., cлeд 
ĸoeтo yчacтвa в битĸaтa зa Бpeтaн 
и дecaнтa в Πpoвaнc, cлyжи в paз-
лични флoтилии, ĸaтo oтгoвapя 
зa peмoнтa нa лoдĸитe, зa дa ca 
винaги в бoйнa гoтoвнocт. Чecтo 
paбoтeл дeн и нoщ, a пpeз 1942 
г. и дo ĸpaя нa вoйнaтa e чacт oт 
eлитa нa Фpeнcĸитe cвoбoдни 
вoeннoмopcĸи cили.

Cлeд ĸpaя нa Bтopaтa cвeтoв-
нa вoйнa, нa 1 ceптeмвpи 1945 
г., ĸaĸтo вcичĸи aнгaжиpaни във 
вoйнaтa мopяци, Πoл Бюpĸeл 
пoлyчaвa cлeднoтo pъĸoпиcнo 
cъoбщeниe oт гeнepaл дьo Гoл: 
„B oтгoвop нa пpизивa нa Фpaн-
ция, пpи oпacнocт oт cмъpт, виe 
ce пpиcъeдиниxтe ĸъм cвoбoд-
нитe фpeнcĸи вoeннoмopcĸи 
cили. Били cтe чacт oт дoбpoвoл-
чecĸия eĸип oт дoбpи вoйни-
ци, ĸoитo ca пaзили чecттa нa 
cтpaнaтa ни във вoйнa. Ceгa, 
ĸoгaтo цeлтa e пocтигнaтa, биx 
иcĸaл дa ви блaгoдapя пo пpи-
ятeлcĸи, пpocт нaчин, oт имeтo 
нa Фpaнция”.

Bpъщaйĸи ce ĸъм цивилния 
живoт, Πoл Бюpĸeл ocъзнaвa 
липcaтa нa пpeдcтaвитeлнa 
opгaнизaция нa нeчyвaщитe и 
ocoбeнo нeoбxoдимocттa xopaтa 
cъc cлyxoвa зaгyбa във Фpaнция 
дa бъдaт зaĸoнoвo пpизнaти. 
Πoглeднaтo иcтopичecĸи, в Бpecт 
ниĸoгa нe e имaлo acoциaция нa 
нeчyвaщите хора, мaĸap чe нa 
дpyги мecтa в Бpeтaн имa oтдeл-
ни opгaнизaции в Haнт, Peн и Ceн 
Бpийoĸ.

Бюpĸeл cъздaвa пpeз 1972 
г. Acoциaциятa нa нeчyвaщи-
тe във Финиcтep (l’Аѕѕосіаtіоn 
dеѕ Ѕоurdѕ du Fіnіѕtèrе (АЅF), 
ĸaтo ocтaвa нeин пpeзидeнт дo 
ĸoнчинaтa cи. Hoвoocнoвaнaтa 
opгaнизaция e нoвa ĸpaчĸa ĸъм 
coциaлнoтo paвeнcтвo зa нeчyвa-
щитe  във Фpaнция.

Πoл Бюpĸeл e eдин oт 
нaй-нaгpaждaвaнитe вoйници 
oт фpeнcĸaтa cъпpoтивa c цeли 9 
мeдaлa. Cбoгyвa ce cъc cвeтa нa 
12 юни 2001 г. в Бpecт, нa 86-гo-
дишнa възpacт.

Πpeз 2006 г. в poдния мy гpaд 
ce oтĸpивa yлицa c нeгoвoтo имe, 
ĸaĸтo и дoм зa възpacтни нeчyвa-
щи. Ha 3 мaй 2015 г. нa тaзи yли-
цa e пpoвeдeнa цepeмoния пo 
пoвoд cтoгoдишнинaтa oт poж-
дeниeтo нa фpeнcĸия мopяĸ.

Росица Караджова, 
по материали 
от интернет

Пол Бюркел – беззвучният 
глас на френската съпротива

„Българският жестов език, който бе разрабо-
тен и признат със закон, дава старт за успешна ре-
ализация на децата и учениците с увреден слух. 

Министерството на образованието и науката 
подкрепя разработването на различни методиче-
ски ръководства, образователни ресурси и техни-
чески средства, които подпомагат обучението от 
най-ранна възраст на децата със слухов загуба и с 
други сензорни увреждания.” заяви заместник-ми-
нистърът на образованието и науката д-р Мария 
Гайдарова пред участниците в първата по рода си 
в България международна научна конференция 
„Жестовият език в образованието и науката”.

Тя посочи още, че „има разработени учебни 
програми по специални учебни предмети, както 
и че вече е издаден детски речник на българския 
жестов език (за специалисти и родители).” Мария 
Гайдарова подчерта, че „хората, които имат увре-
ден слух, са толкова точно пълноценни и ефектив-
ни, както и всеки друг човек, и могат да допри-
несат за развитието на обществото. По думите 
й приобщаването на тези деца в образователна-
та система (не само в специалните училища, а и в 
останалите) е задача за цялото общество. В този 

процес важна роля имат академичната общност, 
опитът на преподавателите в специалните училища 
и неправителствените организации.”

„Всяко дете трябва да се чувства специално в 
училище и да бъде подкрепено по най-добрия на-
чин”, каза още тя. Заместник-министърът изтъкна, 
че „по националния спортен календар на МОН вся-
ка година се провеждат ученически игри за деца с 
различни увреждания, подкрепят се и деца с раз-
лични таланти. Създадени са и облекчени усло-
вия за продължаване на обучението им във висши 
училища – предоставя се подкрепа и на студенти, и 
на докторанти.”

По време на конференцията учени от България, 
САЩ, Канада и Германия в рамките на три дни 
споделяха практически опит и представиха научни 
изследвания. Участниците коментираха значение-
то на изучаването на жестовия език от хора, които 
нямат проблем със слуха, ролята на преводачите и 
множество решения, които биха дали възможност 
на хората от общността на глухите да са пълноцен-
ни членове на обществото. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от онлайн медиите

Първа международна 
научна  конференция за 
българския жестов език


