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МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ

С ГРИЖА КЪМ ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК

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

* В сайта на министер-
ството на труда и социална-
та политика (МТСП) се съоб-
щава, че правителството е 
одобрило промени в Закона за 
българския жестов език, с кои-
то се прецизират разпоредби, 
свързани с финансовото оси-
гуряване и отчетността на 
безвъзмездната преводаческа 
услуга на български жестов 
език за глухите и сляпо-глухи-
те хора.  

* Пет национални органи-
зации на и за глухи и сляпо-глу-
хи хора – СГБ, НАСГБ, НАПЖЕБ, 
АРДУС и АГУСБ, се обединиха и 
подкрепиха предложението на 
МТСП за нов финансов меха-
низъм за заплащане на жесто-
вите преводачи, като изготви-
ха съвместно становище по 
тези промени.

С промените се предлага полу-
чената безвъзмездна преводаче-
ска услуга да не се облага с данък. 
Регламентира се и ново изискване 
към преводачите на български же-
стов език – да се регистрират като 
лица, упражняващи свободна про-
фесия; делегират се контролните 

функции на Агенцията за социал-
но подпомагане и Агенцията за хо-
рата с увреждания по отношение 
на дейностите по предоставянето 
и отчитането на услугата, с което 
се създават предпоставки за по-ка-
чествен контрол на тези дейности 
в подкрепа на пълноценното со-

циално приобщаване на глухите 
и сляпо-глухите хора. Въвеждат 
се и ангажименти на избраните 
преводачи да предоставят прево-
дачески услуги според  индивиду-
алните потребности на глухите или 
сляпо-глухите хора в рамките на 
осигурения безвъзмезден лимит. 

Създават се възможности за пови-
шаване на мотивацията за практи-
куване на професията „Преводач 
от и на български жестов език”.

Четете още за 
съвместното 

становище на стр. 2

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА 
ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

* Конференцията се състоя 
в Брюксел на 24 и 25 ноември 
2022 г. 

* Тя е  организирана съв-
местно от Европейската ко-
мисия и Европейския форум за 
хората с увреждания по повод 
10-а годишнина от Конвенция-
та на ООН за правата на хора-
та с увреждания. 

* Темите на конференци-
ята бяха фокусирани върху 
напредъка, постигнат в ЕС за 
насърчаване на правата на хо-
рата с увреждания въз основа 
на Конвенцията на ООН.

Европейската комисия орга-
низира тази годишна конферен-
ция в партньорство с Европей-
ския форум за хората с увреж-
дания (ЕФХУ), за да отбележи 

международния ден на хората с 
увреждания. Това двудневно съ-
битие събра повече от 400 поли-
тици, експерти на високо ниво и 
защитници на хората с уврежда-
ния. Широкото участие на хората 

с увреждания даде възможност 
да се чуят техните тревоги и стре-
межи и да се установи диалог с 
публичните власти и други заин-
тересовани страни.  

Продължава на стр. 2

От 11 до 13 ноември 2022 г. в София се състо-
яха две национални младежки събития.

Проведе се националното младежко общо 
събрание с избор на ново ръководство на мла-
дежката организация към Съюза на глухите 
в България (МОСГБ). Събранието беше съпът-
ствано с интересни работни срещи.

Проведен беше и национален младежи се-
минар на МОСГБ. Темата беше „Изграждане на 
приобщаващи общности за всички”. 

И двете събития бяха осмислени с отбелязване-
то на едни юбилей.

На 8 ноември младежката организация към 
СГБ навърши 15 години!

На стр. 3 ще научите повече подробности 
за двата форума, както и имената на новото 

ръководство на МОСГБ

През 1992 година Генерална-
та асамблея на ООН приема ре-
шението международният ден 
на хората с увреждания да се 
отбелязва на всеки 3 декември. 
Оттогава в цял свят се органи-
зират кампании за постигане на 
ефективна промяна в условията 
на живот на тези хора и така 3 
декември става ден за засилва-
не на дискусиите по темите за 
свободния и независим живот на 
хората с увреждания, за тяхното 
пълноправно участие в обще-
ството. 

У нас хората с увреждания 
са повече от 0,5 млн. и всяка 
година на този ден организаци-

ите, в които членуват, поставят 
пред правителството и държав-
ните институции едни и същи 
въпроси, отнасящи се най-вече 
до тяхната равнопоставеност, но 
също така и до достъпа им до об-
разование, наемане на работа, 
достъпна архитектурна среда, 
пълноценна и всеобхватна ин-
формация и пр. 

На стр. 6 четете за 
актуалнита проблеми, с 

които продължават да се 
сблъскват и днес глухите хора. 

Както и полезна информация,  
която да им осигури 

спокойствие и сигурност. 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕК И ЕФХУ
ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД НОВОИЗБРАНИЯ БОРД 
ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

3 декември – международен ден 
на хората с увреждания
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От стр. 1

С тези промени МТСП има за 
цел да се хармонизират правни-
те норми относно реда и услови-
ята за осигуряване на преводач 
на български жестов език на глух 
или ням човек, който участва в 
определено процесуално качест-
во в наказателното производство 
и възлагането на разноските за 
неговото назначаване чрез из-
бягване на съществуващите про-
тиворечия в тази област.

Пет национални организа-
ции на и за глухи и сляпо-глу-
хи хора – СГБ, НАСГБ, НАПЖЕБ, 
АРДУС и АГУСБ, се обединиха и 

подкрепиха предложението на 
МТСП за нов финансов механи-
зъм за заплащане на жестовите 
преводачи, като

 ИЗГОТВИХА 
СЪВМЕСТНО СТАНОВИЩЕ 
ПО ТЕЗИ ПРОМЕНИ.
Председателят и юрискон-

султ на НАСГБ Величка Драганова 
съдейства с правна помощ при 
формулирането и изготвянето на 
съвместното становище, в кое-
то се предлага заплащането на 
един час жестов превод да бъде 
10% от минималната работна за-
плата у нас; глухите и сляпо-глу-
хите граждани да получават без-
платен жестов превод по чл. 20, 

ал. 1, 2 и ал. 4 от закона за БЖЕ; 
освен това в него са представе-
ни оценка и анализ, изготвени 
от научен екип, които доказват, 
че трудът на жестовия преводач 

е 4 пъти по-натоварен от труда 
на преводачите на чужд гово-
рим език.

Становището на петте нацио-
нални организации на и за глухи 

и сляпо-глухи хора бе внесено на 
24 ноември на заседанието на 
Комисията за прякото участие на 
гражданите и взаимодействие-
то с гражданското общества при 
48 НС на Република България, с 
председател Анна Александрова. 

НАПЖЕБ предостави жестов 
превод за глухите участници в 
засeданието. Изказана бе сър-
дечна благодарност на Николета 
Иванова, Надежда Мирчева и 
Таня Димитрова, предоставили 
жестовия превод на високо про-
фесионално ниво. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

С ГРИЖА КЪМ ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК
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От стр. 1

 На 24 ноември делегация на 
Европейския форум за хората с 
увреждания се срещна с евроко-
мисаря по въпросите на равен-
ството Хелена Дали, за да обсъ-
дят с нея напредъка по страте-
гията на ЕС за правата на хората 
с увреждания до 2030 г. Начело 
на делегацията беше Янис Вар-
дакастанис, който обсъди дейст-
вията на ЕС за осигуряване на 
включването на хората с увреж-
дания и спазването на правата 
им. Успоредно с това предостави 
актуална информация относно: 
интегрирането на правата на хо-
рата с увреждания, включително 
подходящи човешки ресурси за 
изпълнение на тази мисия; фи-
нансиране и действия за подпо-
магане на хора с увреждания, за-
сегнати от руската агресия срещу 
Украйна; мерки за подкрепа на 
хората с увреждания по време на 
кризата на разходите за живот; 
насилието над жени и забраната  
за принудителна стерилизация; 
картата на ЕС за инвалидност, с 
предложение за  силен регла-
мент; преходът от сегрегиран 
към живот в общността – и от-
клоняване на фондовете на ЕС от 
подкрепа на сегрегирани инсти-
туции; антидискриминационно 
законодателство и значението на 
спазването на разпоредбите от-
носно достъпността и разумното 
приспособяване; правата на път-
ниците – хора с увреждания, ко-
гато пътуват (напр. отказ на кач-
ване на борда, липса на помощ, 
загуба или повреда на помощни 
устройства, наред с други).  на 

На срещата с Хелена Дали, 
беше наблегнато на важността 
ЕС да признае всички национал-
ни жестови езици на равнище ЕС, 
което е част от човешките пра-

ва на глухите и трябва да бъде 
приоритет на ЕС. Беше обсъдена 
и липсата на фокусна точка, на 
базата на която съветът да инте-
грира правата на хората с увреж-
дания. По време на срещата ко-
мисар Дали се ангажира с прила-
гането на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, 
като заяви: „Ние поставихме 
здрава основа за равенство в ЕС 
и направихме предложения за 
оказване на въздействие върху 
ежедневния живот на хората 
с увреждания. Въпреки това все 
още сме далеч от съюз на равен-
ството и се  радвам да работя 
ръка за ръка с европейското дви-
жение на хората с увреждания за 
интегриране на правата на хора-
та с увреждания във всички ини-
циативи на комисията.” 

А в своето изявление Янис 
Вардакастанис заяви, че: „В тези 
времена на предизвикателства 
се нуждаем от ЕС да увеличи 
усилията си за защита и реали-
зиране на правата на хората с ув-
реждания. Лидерството, допъл-
нителните ресурси и по-силната 
междуинституционална коор-
динация по въпросите на равен-
ството са от изключително зна-
чение. Ето защо предложихме 

дискусия на високо ниво между 
трите основни институции на 
ЕС, за да се споразумеем как да 
продължим напред в правилно-
то прилагане на нашия съюз за 
равенство и конвенцията на 
ООН за правата на хората с ув-
реждания.”   О с н о в н и т е 
теми, разисквани на конферен-
цията, бяха свързани с интегри-
рането на правата на хората с ув-
реждания: ЕС трябва да създаде 
структури и човешки и финансо-
ви ресурси, за да гарантира, че 
правата на хората с увреждания 
са включени във всички области 
на политиката, финансирането и 
управлението. 

Беше обсъдена и темата, 
свързана с кризата на разходи-
те за живот – като се подчерта, 
че хората с увреждания са сред 
най-засегнатите и че са прину-
дени да поемат допълнителни 
разходи поради живота си в не-
достъпно общество; надбавките 
за инвалидност често не се ко-
ригират спрямо инфлацията и 
много хора с увреждания имат 
по-високи нива на потребление 
на енергия (напр. помощни тех-
нологии, медицински изделия 
и т. н. (Бел. авт.: публикувахме 
сроден анализ на състоянието на 

хората със слухови увреждания 
(и не само) на базата на данните, 
оповестени от НСИ по повод пре-
брояването).

ЕФХУ призовава ЕС да се спра-
ви и с въздействието на енер-
гийната криза и разходите за 
живот на хората с увреждания, 
като се очаква   препоръката на 
комисията относно превенция-
та на вредните практики, която 
включва решителни действия по 
отношение на превенцията на на-
силствената стерилизация, абор-
тите и контрацепцията на жени 
и момичета с увреждания. ЕФХУ 
препоръчва законодателството за 
разширяване на картата за инва-
лидност на ЕС да бъде представе-
но като регламент, обвързващ за 
страните от ЕС. Освен това пре-
поръчва картата за инвалидност 
на ЕС и картата за паркиране да 
бъдат физически отделни карти, 
като подчертава, че за да бъде 
картата с увреждания наистина 
трансформираща, тя трябва да 
надхвърли очаквания обхват на 
отдих, култура, спортни съоръ-
жения и транспорт и да осигури 
взаимно признаване на уврежда-
нията в най-голяма степен, поне 
временно, когато хората с увреж-
дания пристигнат в нова страна от 

ЕС. Това означава, че когато хора-
та се преместят в друга държава, 
за да учат или да работят, карта-
та за инвалидност трябва да им 
осигури необходимата подкрепа 
(като разумно приспособяване), 
докато оценката на тяхното ув-
реждане продължава в новата 
страна на пребиваване.

ЕФХУ изрази и категоричното 
си становище относно двете ди-
рективи, определящи политиче-
ските права на мобилните граж-
дани на ЕС, които не се справят 
със ситуациите, когато човек с 
увреждания се премести от една 
държава от ЕС в друга, тъй като 
може да загуби правото си да 
гласува и да бъде кандидат.  

Относно предстоящото стар-
тиране на пакет, целящ ратифи-
цирането на Хагската конвенция 
за защита на уязвимите възраст-
ни, ЕФХУ изразява загрижеността 
си, че ако не бъдат предприети 
правилно, тези мерки няма да 
имат нужното въздействие и 
очаква ЕС да има ясна позиция 
срещу лишаването от правоспо-
собност.

Публикацията подготви
Петра Ганчева

Снимки фейсбук 
страницата на EUD
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90 ГОДИНИ СГБ

От стр. 1

Националното отчетно-изборно събрание на МОСГБ 
стана един прекрасен повод за радост и за гордост от по-
стигнатото. Защото през изминалите години младежката 
организация се утвърди като сериозен фактор за инова-
тивна работа и за приобщаване на младите хора към съ-
юзните дейности. През тези години МОСГБ се изяви из-
ключително успешно и на международно равнище. Както 
лидерите, така и членовете получиха завидно признание 
в европейските и дори световните младежки среди.

Голямото празненство за 15- годишнината на юби-
лея ще се състои през пролетта, по решение на борда на 
МОСГБ. И ще бъде заедно с други очаквани забележител-
ни прояви на младежката организация.

Невероятно, но е истина,  че организацията същест-
вува от 2007 година. Много различни млади личности са 
били в борда, някои остават за кратко, други за по-дълго. 

Без тяхната доброволческа работа за насърчаването на 
младите хора, МОСГБ нямаше да бъде с такъв блестящ 
статут днес. 

На първо място, се промени коренно и трайно работа-
та с децата и с младежите в цяла България. Младежката 
организация стана инициатор и организатор на новите  
съвременни промени в използването и прилагането на 
жестония език и др.  А всичко това беше белязано с голе-
мия ентусиазъм и младежкия дух на всички.

По време на общото изборно събрание делегатите 
разискваха и утвърдиха основните насоки, стратегии и 
програми за работа.

Избрани бяха и новите членовете на борда на МОСГБ.
Опитната председателка Росица Караджова и стра-

хотният Алекс Йорданов като заместник-председател 
бяха преизбрани за следващите четири години от 2022 
г. до 2026 г. Иво Ибримишов с добри връзки е новоиз-
бран в борда като секретар. Креативният Василен Грозев 

беше преизбран в екипа по медии и комуникации, а та-
лантливият Тони Станимиров пое работата по туризъм и 
спорт. Сред членовете на разширения състав на борда са 
Вилдана Демерджиева и Георги Стоилков. Преброихте 
това правилно. Тази година в ръководството бяха избра-
ни седем души вместо пет. По този начин членовете на 
борда ще могат да се посветят на нови задачи заедно и 
по-конкретно да намалят личната тежест на доброволче-
ската работа. 

В допълнение към общото събрание се проведе и се-
минар, на който  бяха обсъдени важни теми за Европа, 
за работата в организациите, както и за образователна-
та  медиация. Семинарът беше много посетен и почти 30 
гости интензивно обсъждаха бъдещето на младежката 
работа. 

Двата дни на уикенда бяха изключително продуктив-
ни за МОСГБ. 

Росица Караджова

Само след две години Съ-
юзът на глухите в България ще 
навърши достолепните 90 го-
дини от своето създаване. Един 
наистина достоен живот – още 
повече, че Съюзът на глухите в 
България (СГБ) успя да преодо-
лее успешно бурите на времето, 
трудностите, изпитанията. Но и 
да се радва на постигнатите  ус-
пехи, на вярата в единството и 
сплотеността на членовете си. И 
за пореден път, отново СГБ, съ-
юзното ръководство и съюзните 
членове доказаха, че положени-
те от тях усилия са си стрували – 
защото  авторитетът на СГБ в 
наши дни е безспорен.

Традиционно, преди чества-
нето на всеки съюзен юбилей, 
във вестник „Тишина” разказ-
ваме, с идеята да припомним 
на съюзните членове приноса 
и заслугите на първите деяте-
ли от 1934 г. до наши дни, дали 
всичко от себе си, за да бъде СГБ 
днес такъв какъвто е – организа-
ция, достойна за пример!

Този път, за разлика отпреди, 
започнахме нашата поредица с 
едни от най-дейните и активни 
млади (и не толкова млади – 
вече почти на средна възраст) 
хора с увреден слух, доказали се 
успешно като такива. Вече пред-
ставихме Катрин Хаджицинова, 
управител на „Тих труд”-София. 

В този брой представям Диян 
Стойчев Демиров – доказал се 
като успешен лидер в СГБ (в ка-
чеството си на председател на 
РО на глухите във Варна от 2011 
г. и член на Управителния съвет 

на СГБ от 2005 г.), а също и не 
по-малко успешен бизнесмен, 
предприемач и мениджър. 

Моето запознанство с Диян 
в онези далечни 90-е години на 
миналия век беше провокирано 
от... изкуството. Бях художник и 
илюстратор на вестник „Тишина” 
и търсех сродни по душа хора с 
увреден слух, отдадени на изку-
ството – скулптори, живописци, 
графици, дизайнери... И на една 
от юбилейните съюзни изложби 
останах очарована от картини-
те на Диян Демиров. Не знаех 
нищо за него и реших, че трябва 
да представя на страниците на 
вестника както художника, така 
и творчеството му. Публикаци-
ята ми беше придружена с ре-
продукции на неговите творби 
и предизвика жив интерес сред 
читателите. А впоследствие, на 
един от съюзните фестивали на 
художествената самодейност,  
научих и за още един негов та-
лант – пишеше стихове, при това 
доста добри -Диян тогава пред-
стави с превод на жестов език 
свое стихотворение и заслужено 
получи аплодисментите на зри-
телите...

Минаха години, през които 
редовно се засичахме на семи-

нари, съвещания, фестивали, 
туристически събори и винаги 
имаше за какво да разговарям с 
него. Диян беше вече утвърден 
лидер, обичан и уважаван от глу-
хите варненци в качеството си на 
председател на организацията 
на глухите във Варна. Всяко едно 
събитие, проява или меропри-
ятие, което организираше съв-
местно с ръководствата на РО и 
ТО-Добрич винаги се провеж-
даше на ниво и винаги присъст-
ващите членове се пожелаваха 
накрая да има още много такива 
инициативи, на които да са за-
едно, да си прекарват чудесно с 
приятелите по съдба.

Впоследствие – нали има една 
установена максима (поне тук, 
в България!), че с изкуство няма 
как да си изкарваш прехраната, 
Диян, който имаше полувисше 
образование, стана един много 
отдаден на работата и предпри-
емачеството бизнесмен. Недейте 
да си мислите, обаче, че пътят му 
към успеха е бил постлан с рози 
и че всичко му е вървяло „по мед 
и масло”, както се казва! Споде-
лял ми е, че понякога изнемогва 
от работа; че често не си доспи-
ва и се труди наравно с другите 
работници, когато се налага... Да, 

лесно няма никъде; особено при 
жестоката конкуренция и много-
то неща, които трябваше да ре-
шава „в крачка”, за да продължа-
ва напред и нагоре... 

С безспорния си авторитет 
през годините не случайно Диян 
Демиров фигурираше в листата 
за общински съветници на ПП 
ГЕРБ във Варна – нещо, което 
считам за огромен негов успех, 
тъй като до момента в България 
няма друг кандидат с увреден 
слух, включвал се неведнъж се 
в изборната надпревара. А той е 
със стопроцентова глухота. 

Успоредно с работата си 
Диян всеотдайно се изявяваше 

като умел ръководител на ра-
йонната организация на глухите 
и заместник председател на СГБ. 
Не познавам друг, който да не е 
толкова уважаван и ценен като 
приятел, съветник, активист и 
изцяло отдаден на организация-
та ни деятел, а той е неин член 
от 1989 г. Силно ме впечатлиха 
казаните от него думи по по-
вод избирането му за член на 
Управителния съвет на СГБ през 
декември 2014 г.: „Смятам да 
използвам опита си за обедине-
нието на всички хора с увреден 
слух. Освен това, ще работя за 
създаване на обратна връзка с 
ръководството и обикновените 
членове. За мен най-важното е 
да сме единни!” 

С този негов неувяхващ оп-
тимизъм до ден днешен Диян 
Демиров продължава да вдъхва 
вяра и надежда – не само на 
членовете на РО на глухите във 
Варна, но и на всички, които го 
познават и уважават. Наистина е 
достоен за пример – и като лич-
ност, и като човек, който да се за-
помни от всички ни като един от 
активните съюзни деятели, дали 
всичко от себе си за организа-
цията.

Петра Ганчева

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ

НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД НОВОИЗБРАНИЯ БОРД 
ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Има такъв съюз – на глухите! 
Организация, достойна за пример!
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В ПЛОВДИВ

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Традиционно е сътрудни-
чеството на районната орга-
низация на глухите в Пловдив 
с народната библиотека „Иван 
Вазов”, което датира още от 
юли 2013 г., когато библиоте-
ката се включи в грантовата 
схема за финансиране на инова-
тивни проекти по програмата 
„Глобални библиотеки”.

 Тогава в рамките на про-
екта библиотеката осъществи 
най-различни дейности: анке-
тирани сред глухите членове за 
идентифициране на потребно-
стите им и обобщаване на техни-
те предложения, за облекчаване 
достъпа им до обществени е-ус-
луги. Служители на библиотеката 
и доброволци преминаха обуче-
ние на жестов език за да разши-
рят възможностите за подкрепа 
на представителите на целевата 
група при ползване на услугите 
на библиотеката, успоредно с  
обучение на граждани с увреден 
слух за възможностите за ползва-
не на електронните  услуги, вкл. 
от дома им.

 На тяхно разположение след 
приключването на проекта беше 
предоставена  компютърна зала с 

безплатен интернет. Изготвен бе и 
информационно-аналитичен ма-
териал за опита и добрите прак-
тики на библиотеки в страната и 
чужбина за достъп до е-услугите 
за хора с увреждания. Изработен 
беше и седемминутно видео с 
жестов превод с информация за 
възможностите за ползване на ус-
лугите на библиотеката.  

Миналата година с голям 
интерес и удоволствие глухите 

деца, младите хора и възраст-
ните се включиха в поредната 
инициатива на библиотеката 
-  третият пореден фестивал по 
проект „Равни шансове за деца-

та и младежите с увреден слух”, 
чиито цели бяха постигане на 
удовлетворяване потребността 
от информация относно възмож-
ностите за обучение, рехабили-

тация, диагностика и интеграция 
и др. 

А тази година на 25 ноември
народната библиотека ,,Иван Ва-
зов” отново отправи покана към 
своите глухи приятели да посетят 
един много атрактивен отдел в 
нея – този на ,,Специални сбир-
ки”. В него посетителите имаха 
възможност да разгледат едни от 
най-ценните колекции – най-ста-
рите ръкописи от 10-11 век, ред-
ки и ценни издания на първите 
печатни книги на български език 
- „Четириевангелие на монах Ма-
карий”, печатано в Търговище 
през 1512 г. и „Часослов” на Яков 
Крайков от 1566 г.; а отлично за-
пазените ,,Неделник”, ,,Рибен 
буквар” и ,,Славейкова библия” 
обрисуват най-добре колекция-
та от българската възрожденска 
книжнина, която е една от 
най-богатите в страната. 

Голям беше интересът и към 
някои твърде необичайни книги, 
изненадващи със своя размер, 
начин на изработване и външен 
вид.

Петра Ганчева
Снимки страницата на 
народната библиотека

В ранното утро на 8 октомври, 
което обещаваше да бъде горещо, 
30 души от градската организация 
в Хасково и териториалните орга-
низации в Харманли, Кърджали 
и Димитровград, членове на хас-
ковската районна организация на 
глухите, отново потеглиха на път 
из красивите кътчета на България.

Първата набелязана цел за по-
сещение беше Асеновата крепост. 
Средновековна крепост, която се 
намира в Родопа планина и е на 2 
км. от Асеновград. Въпреки стръм-
ните стълби и трудния терен, гру-
пата се изкачи до върха и всички 
останаха очаровани от гледката, 
която се разкри пред тях. Вижда-
ше се целия Асеновград. Подобно 
място трябва да бъде посетено 
от всеки българин, защото носи 
величието на епохата на Втората 
българска държава и най-вече ве-
личието на един от най-прославе-
ните български царе - Иван Асен II.

Преди да бъде кръстена Асе-
нова, крепостта е носела името 
Петричка крепост. Думата „Пе-
трич” е от гръцкото „петрос”, което 
означава скала, камък. Можем да 
си извадим заключение как кре-
постта се сдобива с това име, а 
именно заради скалистия и трудно 
достъпен терен. Символ на кре-
постта е църквата „Света Богоро-
дица Петричка”, построена през 
ХIII век, двуетажна, която е запазе-

на и до днес. През 1991 година е 
била напълно реставрирана и до 
момента изпълнява функцията си 
на православен храм.

След като се полюбуваха на ве-
личествената гледка, всички се от-
правиха към автобуса, за да тръг-
нат за град Чепеларе. Там предсто-
еше да разгледат музея на спорта 
и ските; гайдарската работилница; 
олимпийския площад и да прено-
щуват в хотела. Вечерта в ресто-
ранта на хотела всички похапнаха 
доволно и въпреки умората се ве-
селиха до късно.

На следващия ден времето 
беше слънчево и топло, и група-
та, вече отпочинала, тръгна с нови 
сили да покорява следващия връх 
– Пампорово. Изкачихме се до 

кулата „Снежанка”, направиха си 
много снимки и след кратка по-
чивка се отправиха към град Дос-
пат, където искаха да видят музея 
на балканската пъстърва, но, за 
голямо съжаление, той беше за-
творен.

Оттам през Смолян стигнахме 
до  Кърджали, където членовете 
ни от града слязоха, за да се при-
берат по домовете си. А останали-
те потеглиха за Хасково. Прибраха 
се по-живо и по-здраво с надежда-
та за нови приятни изживявания.

Повече от прекрасни и уникал-
ни са кътчетата на родината ни. 
Всички бяха впечатлени от видя-
ното през тези два дни.

Дора Христозова, координа-
тор на РО на глухите в Хасково

След двегодишно прекъсване 
заради пандемията от коронави-
руса, ръководството на районната 
организация на глухите в Хасково 
тази година реши да възобнови 
тази хубава традиция, която годи-
ни наред сме празнували.

И така, на 19 ноември, на 
обяд, в клуба започнаха да идват 
рожденици и „гости”, като всеки 
носеше по нещичко приготвено у 
дома. Масите бяха отрупани с ба-
ници, пити, сладки и соленки. По 
време на тържеството на юбиля-
рите бяха връчени скромни сим-
волични подаръчета, а предсе-
дателят на ТО-Харманли се беше 
подготвил и подари на всеки по 
един карамфил.

Тържеството продължи до 
късно следобед със сладки при-

казки, а някои даже поиграха и 
на хорото.

„Виновници” за това съби-
тие бяха: Мария Лачева и Петра 
Славчева - на 75 г; Митко Иванов 
- на 70 г.; Зина Караджова, Татя-
на Божинова, Хатче Юсеин, Иван 
Русев, Евтим Димитров и Краси-
мир Колев - на 65 г.; Витка Колева 
на 60; Дафинка Кузу на 50 и Сев-
джан Кадир - на 40 години.

На всички тях пожелаваме да 
са много здрави още дълги годи-
ни, защото старост няма, ако сър-
цето е младо; повече усмивки 
по лицата и да бъдат обичани и 
уважавани.       

Честит юбилей на всички тях!

Дора Христозова, координа-
тор на РО на глухите в Хасково

Традиционно и успешно сътрудничество

РО-ХАСКОВО В ХАСКОВО

 ОТНОВО ЗАЕДНО НА ПЪТ Честито, юбиляри!
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СПОРТ

* Като част от програма-
та, посветена на срещата на 
европейския борд на предста-
вителите на Лео дистриктите 
от съответните европейски 
държави, Лео Дистрикт Бълга-
рия, с подкрепата на Дистрикт 
130 – България в качеството си 
на домакин в София проведе до-
броволческа дейност и доброво-
лен труд в средното специално 
училище за деца с увреден слух в 
столицата.

* Доброволците, заедно с 
възпитаниците на столичното 
училище, изработиха прекрасни 
коледни картички. И учениците, 
и гостите, бяха щастливи да 
развихрят творческото си въ-
ображение при създаването на 
оригинални и красиви картички.

Асоциацията на Лайънс клу-
бовете от Дистрикт 130 – България 
е част от най-голямата и най-ефек-
тивната организация в служба на 
обществото, с повече от 1,3 мили-
она членове по целия свят, които са 
посветени да намират и да помагат 
на тези, които са в нужда. Мотото 
„Ние служим” е водещо и за бъл-
гарските лайънс членове. 

Основните им програми са пос-
ветени на превенцията и борбата 
с очните заболявания, глухотата, 
диабета, детските тумори; опазва-
нето на околната среда, грижата за 
гладните и хората в неравностой-
но положение, развитието на кул-
турата, работата с младите хора и 
международният младежки об-
мен, международното сътрудни-
чество и разбирателство, запазва-
нето на мира.

Социалното подпомагане и 
хуманитарните дейности съста-
вляват голяма част от програмите 
на движението. Със съдействие-
то на общинската и държавната 
администрация, с привличането 
на средства, особено от сродни 
клубове извън България, и, преди 
всичко от международната Ла-
йънс фондация за осъществяване 
на тези програми, в България се 
работи активно Лайънс движение-
то да се развива и затвърждава 
като водещ привлекателен център 
за социално и културно укрепване 
и израстване. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки фейсбук страницата 
на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев”

На 3 ноември  народно чита-
лище „Зора” и фолклорен клуб 
„Славяни”, със съдействието на 
община Хасково, организираха 
голям концерт. 

На него  бяха отбелязани три 
юбилея за художествената само-
дейност в града - 40 години юби-
лей на читалище „Зора”;  25 годи-
ни народен хор „Зора Зорница” и 
15 години фолклорен клуб „Славя-
ни”. Празничният концерт се про-
веде в читалище „Зора” в града. 

Участие в концерта взеха 
и нашите глухи самодейци с 
постановката на РО на глухи-
те в Хасково „Клюкарки“.

Дора Христозова, 
координатор на РО на глухите 

в Хасково

За радост на нашите члено-
ве клубът на районната органи-
зация на глухите в Плевен вече 
е преобразен. Коледната елха  
грее цялата в празнична украса и 
носи радост. 

Отрано Катя, Лили и Вили 
подготвиха елхата за коледните  
празници. Но тя заблестя с ис-
тинска празнична украса под ръ-
цете на Иванка Манова,   Мария 
Дикова, Димитър Петров, Емил 
Монов и Кремена  Петрова. Това 

е изненадата и за децата от КРСГ, 
и за  всички наши членове. 

 Елхата  ще ни радва и в на-
чалото на новата 2023 година и 
ще ни дарява надеждата, която 
всички очакваме при всяко ново 
начало.

Нека си пожелаем весели 
празници и  нови срещи!

Димитрина Каракирова, 
координатор на РО на глухите 

в Плевен

От 11 до 13 ноември 2022 г. в 
София се проведоха последните 
събития по календара на Спорт-
ната федерация на глухите в Бъл-
гария (СФГБ) за 2022 г. - държав-
ните първенства (ДП) по тенис 
на маса, волейбол, бадминтон и 
борба за младежи. 

Спортистите премериха сили 
в 3 възрастови групи – до 16 г., до 
20 г. и мъже и жени. Победители-
те бяха наградени от председа-
теля и заместник председателя 
на СФГБ Николай Бозев и Сашо 
Йовков; председателите на СКГ 
по волейбол Станимир Кърпачев; 
Али Али (СКГ-Шумен); Павел Ми-
тев ( СКГ-Пловдив) и Светослав 
Миленков (СКГ-борба), а също и 
от главните треньори по борба и 
бадминтон Денислав Чамишки и 
Пенчо Ириков. 

Младите борци се срещнаха с 
капитаните на отборите по борба 
Пламен Дончев с тези по волейбол 
Станимир Кърпачев, и национали-
те Лъчезар Дряновски, Мустафа 
Капитанов и Наим Асенов, Силвия 
Чапкънова – капитан на отбора по 
бадминтон и националната състе-
зателка Габриела Спасова, които 
им дадоха напътствия и им пока-
заха някои техники. 

Треньорите зорко следяха 
представянето на младите със-
тезатели с надежда да попълнят 

резервните състави на отборите, а 
участниците се надпреварваха за 
медали. 

Тези първенства се проведоха 
успешно – за пореден път, бла-
годарение на финансирането от 
Министерството на младежта и 
спорта. 

Изказваме сърдечната си 
благодарност и на национална-
та спортна академия „Славия” за 
предоставените условия.

Честито на медалистите! На 
всички състезатели пожелаваме 
от сърце успех през следващата 
година!

Ели Захариева
Снимки фейсбук 

страницата на СФГБ

В СУУУС „ПРОФ. ДЕЧО ДЕНЕВ“

В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Културен празник в Хасково РО-ПЛЕВЕН

Елхата за Коледа грейна

Спортният календар на СФГБ  приключи успешно
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„Ние” и „те” – един от най-трудните житейски изпити и за двете страни. И 
за да успееш да го вземеш, трябва да имаш свободата да се изразяваш така, че 
да бъдеш почувстван и разбран правилно. Следва интелигентността, която не 
може да се изяви без свобода. 

„Ние” и „те” – това са „нормалните” и „различните”. Реално и добронамерено 
всички сме „ние”. Но... Липсата на добронамереност, на толерантност към дру-
гия, проявите на лицемерие и разделение, езикът на омразата, злобата и завист-
та, които все повече се ширят не само в реалния живот, но и в интернет прос-
транството и социалните мрежи, правят нещата много, много трудни... 

„Те” са нормалността, идеалните. „Ние” сме част от природата, която „тряб-
ва да се поправи”. Глухата американска актриса Марли Матлин споделя, че „…ко-
гато се говори за хора с увреждания, особено важно е думата „човек” да стои на 
първо място; характеристиките като „слепи”, „глухи”, „увредени” или „инвалиди” 
не са подходящи, защото не наблягат на индивидуалността, равнопоставеност-
та или личното достойнство, което всеки от нас притежава.”

Именно това трябва да е основното мото на 3 декември, за да се променят 
нещата към по-добро и за нас, и за тях. И за да се промени, трябва да продължим 
- на този трети декември, на следващия, на по-следващия; докато наистина не 
настъпи истинска, благотворна, и за едните, и за другите промяна! 

Защо и как този ден у нас в повечето случаи се тълкува като празник на хора-
та с увреждания, когато изобщо не е така?!? Ето малко информация, която да 
осветли онези, останали с погрешната заблуда: през 1992 година Генералната асам-
блея на ООН приема решението международният ден на хората с увреждания да се 
отбелязва на всеки 3 декември. Оттогава в цял свят се организират кампании за пости-
гане на ефективна промяна в условията на живот на тези хора и така 3 декември става 
ден за засилване на дискусиите по темите за свободния и независим живот на хората с 
увреждания, за тяхното пълноправно участие в обществото. 

У нас хората с увреждания са повече от 0,5 млн. и всяка година на този ден орга-
низациите, в които членуват, поставят пред правителството и държавните институции 
едни и същи въпроси, отнасящи се най-вече до тяхната равнопоставеност, но също така 
и до достъпа им до образование, наемане на работа, достъпна архитектурна среда, 
пълноценна и всеобхватна информация и пр.

Тази година отново настъпи моментът, в който на 3 декември се правят усилия да се 
фокусира вниманието на широката общественост към хората с увреждания в България. 
Информацията, публикувана наскоро от Националния статистически институт (НСИ), по 
повод проведеното преброяване на населението у нас, ме накара да се замисля за она-
зи част от тях, включваща възрастните, самотно живеещи и болни хора с увреждания. 
Оказа се, че в тези 6 519 789 души, колкото е населението на страната ни към 7 септем-
ври 2021 г., хората на 65 и повече години са 1 533 000 (23,5%) и са нараснали с 171 000 
души спрямо предишното преброяване. Т. е. продължава процесът на демографското 
остаряване на българските граждани, сред които са и хората с увреден слух...

Страшното е, че тази публикувана наскоро информация от НСИ обхваща и нашата 
организация. За никого вече не е тайна, че в по-голямата си част членовете в тери-
ториалните организации не само намаляват, но и застаряват. Факт, който води до 
сериозни проблеми, свързани както с реализирането на дейността на организацията, 
така и с непрекъснато полаганите от ръководството на СГБ усилия да защитава и под-
помага именно тези свои членове. Защото, освен, че са вече на възраст, повечето са 
самотни, останали без близки и без подкрепа. И, както се знае, повечето от тях нямат 
връзка с интернет, не ползват дигитални технологии и разчитат на комуникацията на 
жестов език с други членове, за да получат каквато и да е информация. И са едни от 
редовните читатели на вестник „Тишина”, който освен с текст, предоставя и зрителна 
информация чрез снимките, публикувани на страниците му.  

В тази връзка се постарах да потърся допълнителни данни, които да им бъдат от 
полза при възникнали проблеми и да имат що-годе поносим статус на живот, особено 
за тези, които живеят в по-отдалечените градчета и села. Оказа се, обаче, че има твърде 
много условия, а и за да ползват подкрепа или каквато и да е помощ, най-малкото се 
нуждаят от жестов преводач или от помощта на секретарите и координаторите по мес-
та. Ето и някои съвети към тях:

• Ако имате нужда от топъл обяд, проверете дали общината, в която живеете, 
участва в програмата за предоставяне на топъл обяд на самотно живеещи въз-
растни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Можете да на-
правите това по телефона с помощта на чуващ човек, координатора/секретаря 
или да проверите на интернет страницата на Националното сдружение на общи-
ните в Република България, на която се публикува актуален списък на общините, 
заедно с техните контакти, които организират доставка по домовете на лекар-

ства, храни и продукти от първа необходимост за възрастни хора в невъзмож-
ност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. 

• Възрастни, самотни или в невъзможност да се обслужват сами хора с уврежда-
ния, които имат нужда от социална или семейна помощ, могат да подадат заяв-
ление в дирекция „Социално подпомагане” по настоящия им адрес, като заяв-
ленията може да се подадат и по електронен път, чрез системата за сигурно елек-
тронно връчване с персонален идентификационен код на НОИ на адрес: https://
egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance/709274b3-
d52d-401a-bba6-24a6ef869dbe, или на адрес: ao@asp.government.bg (без изис-
кване за полагане на електронен подпис). Заявление-декларация за отпускане 
на семейни и социални помощи може да се подава и на място само при възник-
нала неотложна необходимост.

• Шофьорите с увреден слух, които искат да получат безплатна винетка, могат 
да подадат заявление за издаването й и по електронен път чрез системата 
за сигурно електронно връчване. Всяка електронна винетка важи за една го-
дина, считано от датата на издаването й, като се препоръчва новото заявле-
ние да бъде подадено около 10 дни преди изтичане на срока на действаща-
та. Заявлението може да бъде изтеглено от адрес: https://asp.government.bg/
bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-
uslugi. Документите могат да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски 
оператор или на електронната поща на дирекция „Социално подпомагане” 
по настоящ адрес на лицето с увреждане. Информация за контакти с всички 
дирекции „Социално подпомагане” може да се намерят на адрес: https://asp.
government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

А към хората, които не са от света на хората с увреждания, бих искала да дам някол-
ко приятелски съвета, които да спомогнат да не се делим на „ние” и „те”:

• Когато разговаряте с човек с увреждане, говорете директно на него, а не чрез 
придружителя му или преводача (за хората с увреден слух).

• Не се втурвайте да помагате. Първо попитайте човека дали желае вашата помощ 
и помогнете само ако ви отговори утвърдително. След това попитайте какво и 
как да го направите.

• Дайте допълнително време на човека с увреждане да направи или каже нещо.
• И запомнете, че човекът с увреждане е като всички останали. Ако не знаете какво 

да направите или да кажете, позволете на самия него да ви помогне с обяснения.
• Оценявайте всичко, което човекът може да направи. Запомнете, че затруднени-

ята на хората с физически увреждания идват по-скоро от физическите и психи-
ческите бариери между тях и останалия свят, отколкото от самото увреждане.

• И, накрая, запомнете нещо много важно: човекът с увреждане е човек с чувства. 
Дръжте се с него така, както бихте искали да се държат с вас.

Ето и няколко наскоро публикувани факти на ООН по повод 3 декември:
• Световната здравна организация (СЗО) е установила, че хората с увреждания със-

тавляват 10% от населението – около 650 милиона души. 
• Според УНИЦЕФ, 30 на сто от младежите на улицата са с увреждания. 
• Въпреки, че хората с увреждания са сред най-бедните, те не са били включвани 

в програмите за намаляване на бедността.
• Няма страна в света, където правата на хората с увреждания да не са нарушава-

ни. 
• Хората с увреждания в трудоспособна възраст в развитите и развиващите се стра-

ни са три пъти по-уязвими да останат без работа и да живеят в реална бедност. 
• Нито една страна не притежава достъпни транспортни системи. 
• По-голямата част от страните-членки на ООН нямат безплатно медицинско об-

служване или осигурителна система. 
• В много страни хората с увреждания не са в състояние да гласуват. 
• Хората с увреждания по-често стават жертви на насилие или изнасилване и не 

получават цялостна помощ както от полицията, така също и адекватна правна 
защита и профилактика. 

• Проучванията показват, че насилието срещу децата с увреждания възниква е 1,7 
пъти повече, отколкото при техните връстници без увреждания. 

• 98% от децата с увреждания в развиващите се страни не ходят на училище, по 
данни на ЮНЕСКО. 

• От децата, свидетели или участници във военна операция, три остават с трайни 
увреждания. 

А ако говорим за безработица в условията на криза – в Бангладеш например, 97% от 
жените с увреждания са безработни.

Петра Ганчева

Да избереш какво да правиш с „различните” 
(не само на 3 декември)
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Седем континента, седем 
най-високи планини. Само ма-
лък брой хора са изкачили всич-
ките техни седем върхове. Ни-
кой от тези хора не е бил глух. 

Американците Скот Леман 
и Шайна Унгер решават да бъ-
дат първи. 

На 2 април тази година глу-
хите американци Скот Ле-
ман и Шайна Унгер обя-

виха, че искат да бъдат първите 
глухи хора, които ще застанат на 
върха на най-високата планина 
на всеки от седемте континен-
та на планетата  - известни още 
като Седемте върха. Досега само 
малък брой хора са успели да на-
правят това - интернет съдържа 
информация за около150 до 460 
души. И според Леман и Унгер 
никой от тях не е бил глух. Двой-
ката иска да промени това през 
следващите две години.

Такъв проект е изключително 
сериозно начинание -  планините 
са високи между 2000 и 9000 ме-
тра. Това е показано по-долу на 
картата като изображение. 

„Денали“, висок 6194 ме-
тра, беше един от най-трудните 
и взискателни преходи“, казва 
Унгер в интервю за „The Daily 
Moth“, глух американски нови-
нарски блог, в края на юни 2021 
г. Работата в екип беше един 
от ключовете за изкачване на 
най-високата планина в Северна 
Америка. Унгер го изкачва заед-
но с партньора си и брат си на 13 
юни 2021 г. За Леман изкаченият 
„Денали“ е бил  последният от 
50-те връха в Северна Америка.. 
Всеки от 50-те върха е  най-висо-
кият в планините на 50-те амери-
кански щата. 

Леман подозира, че той е 
първият глух човек, който прави 
това.

Обучението за изкачване на 
„Денали“ отнема много време. 
Според Скот са били  необходи-
ми осем до десет месеца под-
готовка, шест дни в седмицата. 
„Без тренировки и упражнения 
е невъзможно. Нямате шанс да 
достигнете върха, ако просто се-
дите вкъщи пред телевизора“, 
казва Леман, описвайки натовар-
ването при тренировките. 

Първата му планина, или опит 
за алпинизъм, идва по-скоро слу-

чайно: През 2012 г., докато е на пъ-
туване с двама глухи приятели,  33 
годишният мъж  решава да изкачи 
връх „Рение“ без водач - въпреки 
че няма опит. „На половината път 
до върха той стана безмълвен и 
трепереше от студа и липсата на 
топло оборудване“, пише в уебсай-
та на Леман и Унгер. След няколко 
опита тримата мъже разбират, че 
нямат опит да стигнат до върха. 
След като стигат на 1500 метра от 
върха, те се спускат.

Провалът не отказва Леман от 
алпинизма, а точно обратното. 
Това преживяване го вдъхновява 
да катери повече. Единственият 
проблем е  липсата на курсове 
по алпинизъм на американски 
жестов език (ASL). Както и лип-
сата на“ глухи катерачи, които 
да служат като ментори“, според 
уебсайта. Въпреки това той не 
се разочарова и прибягва до не-
традиционни методи - като тър-
си видеоклипове в YouTube. Той 
усърдно търси и информация от   
други алпинисти, които среща в 
планината, като записва данните 
с химикал и хартия. В резултат на 
това „моята страст към катерене-
то набра скорост.“

Унгер също е завладяна от 
тази страст. Скот Леман и Шайна 
Унгер се запознават през 2006 г. 
като ученици в Държавното учи-
лище за глухи в Мериленд и от-

тогава са заедно. На него му от-
нема малко усилие, за да убеди 
приятелката си да го придружи в 
неговите пътувания по катерене. 
Накрая, през ноември 2015 г., тя 
е зашеметяваща докато изкачва 
„Килиманджаро“ (Африка) – част 
от Седемте върха. И „оттогава е 
пристрастена“, според онлайн 
статия от Outside, американско 
списание за природата. Според 
Унгер „изживяването“ от изкач-
ването на планина е непобеди-
мо“ –  всяка експедиция е пота-
пяне в природата. Там имаме 
само себе си и планината“.

 Около четири години по-къс-
но, през януари 2020 г., двойката 
изкачва следващия връх от Се-
демте върха -  6961-метровия“ 
Аконкагуа“ в Аржентина. В ре-
зултат на това те стават и пър-
вите глухи алпинисти, изкачили 
най-високата планина в Южна 
Америка без водач. Това не 
идва без  ужасяващи трудности 
и предизвикателства. Налага им 
да чакат дълго в лагера заради 
лошото време. Липсата на водач, 
а и невъзможността да общуват с 
другите на жестов език, ги оставя 
почти без ориентация  относно 
условията. Докато двамата чакат 
в лагера за хубаво време,  запис-
ват на хартия всичко, което им 

казват другите алпинисти относ-
но прогнозата за времето и усло-
вията на маршрута“. 

Това обаче, не им е от голяма 
полца. Те трудно контактуват и 
трудно се ориентират  без жстов 
език, но разбират, че другите не 
искат  да поемат  отговорност и 
чакат подходящо време. Така два-
мата променят стратегията си.  Те 
започват да се събуждат в четири 
часа  сутринта и отварят  палатка-
та си, за да видят дали други еки-
пи се подготвят за изкачването 
на върха. „На всеки няколко часа 
подавахме глави от палатката и 
оглеждахме  лагера за прожекто-
ри“, описват тактиката си двамата 
в статията Outside. След още две 
нощи Леман и Унгер най-накрая 
виждат мигащи светлини в съсед-
на палатка и катерачи, които си 
проправят път. Те разбират, че е 
време да се изкачат.

Нетрадиционният метод беше 
успешен, но беше „труден“ за 
двойката. Те бяха останали без 
възможност да вземат собствено 
решение. „Беше трудно“, обясня-
ва Леман в Outside на американ-
ския жестов език. „Трябваше да 
разчитаме на предположения.“

Алпинисткото дуо обикнове-
но не съобщава за своята глухота, 
когато контактува с планински 
водачи, за да избегне отхвърля-
не. Така било и това лято, когато 
те предприемат изкачването на 
връх „Матерхорн“. Правило за из-
качването на швейцарската пла-
нина, която се смята и за символ 
на Алпите е, че всеки алпинист 

трябва да има свой водач. И така 
двамата се свързват с двама во-
дачи, но не им казват, че са глухи. 
Когато се срещат, Леман и Унгер 
са притеснени и нервни: „Надя-
вахме се, че няма да кажат, че не 
можем да изкачим „Матерхорн“, 
защото сме глухи“, казва Унгер 
във видео. Когато двамата се сре-
щат с водачите си, разбират, че те 
са изненадани, но не и  шокира-
ни. Приемат ги като всички други. 
На следващия ден те стават на 
разсъмване и стигат върха за че-
тири часа без почивка. Със забе-
лежителни умения за разказване 
на истории, Скот възпроизвежда  
приключението „Матерхорн“ за 
около пет минути.

Ще бъде вълнуващо да видим 
коя планина ще изкачи двойката 
в следващата си експедиция и 
така да се доближи до мечтата 
на Седемте върха. 

Най-високата планина от тях-
ното начинание все още предстои. 

Връх „Еверест“, със своите 
8848 метра, вече ги очаква.

Росица Караджова
по материали от 

интернет

Информационно поле:
Скот и Шайна

Instagram: scottandshayna

Фейсбук: Скот и Шайна

Уебсайт: www.scottshayna.com

СЕДЕМ ПЪТИ НАГОРЕ КЪМ ВИСИНИТЕ НА СВЕТА
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Отговор от бр.  19

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

ВОДОРАВНО:  1. Разногласие.  5. Немски философ роден през 1724 г. 9. Село в община 
Кърджали. 12. Съгласие. 14. Периодично отстъпателно движение на морска вода от 
сушата.  15. Вид руски вертолети.  16. Кубче за игра.  18. Американска академия  по 
неврология. 19. Почва и прах, размесени във вода.  20. Род многогодишно тревисто 
растение.  21. Метален сейф за пари, бижута. 22. Преизподня. 23. Кожно заболяване. 
25. Песен на Лили Иванова. 26. Европейски съюз.  27. Градинско цвете.  29. Музикална 
нота. 31.Кухненски уред за пасиране на плодове  и  зеленчуци. 32. Вид руски самолети. 
34. Балетна стъпка. 35.Тестено изделие. 36. Плътен вълнен плат. 
ОТВЕСНО: 2. Политическа партия. 3. Супермаркет и магазин за  хранителни стоки.  4. Во-
енно подразделение. 5. Син на Адам и Ева. 6. Агенция за събиране на вземания. 7. Нацио-
нална телевизия.  8. Градинско цвете. 10. Банков документ. 11. Бяло градинско цвете.  13. 
Известна гръцка оперна певица. 15. Черно френско грозде. 17. Името на английски рок 
певец. 19. Контрол по автомобилния транспорт. 23. Бивш френски футболист, полузащит-
ник. 24. Безумен човек. 26. Отбор. 27. Тестена кора за торта. 28. Естествен воден поток. 30. 
Името на български писател (,,Под игото’’). 33. Музикална нота. 34. Лудолфовото число.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТАКЪЛ 

Всичко започва в Нов българ-
ски университет (НБУ). 

Преди няколко години Росица 
Караджова седи със своя състу-
дентка в един клас в университе-
та и учи „Актьорско майсторство, 
танци и продуцентство”. Личните 
им пътища са различни и с тече-
ние на времето те създават нови 
контакти, свързват се с други сту-
денти. 

И идва времето, когато всич-
ки те се обединяват около една 
идея. Сплотяват се творчески и 
създават невероятно добър спек-
такъл. 

На 19 ноември 2022 година в 
Нов театър – НДК се състоя пре-
миерата на спектакъла „Биоло-
гични особености на гълъбите”.

Премиерата получи много 
овации със ставане на крака.  
Всъщност, това беше спекта-
къл с принос към развитието на 
българския театър и култура по-
ради своята уникалност. Пред-
ставлението е реализирано без 
подкрепата на жестов прево-
дач! А това  означава, че екипът 
от чуващи и глухи актьори са 
използвали различни методи 
за комуникация по време на ра-
ботата и в репетициите. Нещо 
като сплав от  български жестов 
език, български говорим език, 
писмена комуникация, невер-
бални елементи, и наученото 
в курс за технически помощни 
средства. 

Подобно нещо е необичай-
но. А на сцената в НДК актьорите 
поставиха пиесата без бариери, 
която обедини многолюдната 

публика. Всеки глух зрител мо-
жеше да изживее цялото произ-
ведение без бариери. Също как-
то и  чуващата  публика, защото 
цялата концепция е разработена 
на принципа на двоен смисъл. 
По този начин всички изговорени 
думи и жестове могат да бъдат 
прочетени и писмено.

 Интересното е и това, че в 
спектакъла не се използва  скуч-
ната програма за превод, а е 
въведена модерната форма на 
комуникация като чатове. Група-
та реализира много добре тези 
новаторски идеи за театър без 
бариери.

Проектът е финансиран от 
Национален фонд  „Култура”. 
В същото време, с успешното 
партньорство на Съюза на глухи-
те в България и оказаното съп-
ричастие и добро отношение, 
СГБ осигури безвъзмездно за 
ползване на залата за репетици-
ите.

 Благодарение на отлична-
та работа в екип всички бивши 
студенти на НБУ разбиха „бари-
ерите” в ежедневието. Затова и 
накрая присъстващите гости бяха 
много ентусиазирани и успяха да 
се снимат и да обменят идеи с 
актьорите. Това е невероятен ре-

зултат, който заслужава специал-
ни благодарности за отдаденост-
та, проявена от преподавателите 
и администраторите на Нов бъл-
гарски университет. Те наистина 
реализираха разбирането, че ни-
кой не трябва да бъде изключван 
от обществото. Техните инова-
тивни концепции и преподаване 
мотивират страхотните им учени-
ци/студенти да търсят нови идеи. 
Потвърждението дойде като въл-
нуващо море от аплодисменти за 
тях и за страхотните актьори и съ-
трудниците на това незабравимо 
представление. 

В бъдеще много повече нови 
проекти ще растат от земята, 
връщайки приноса към приоб-
щаващото общество. 

Заедно, ние сме уникални!

Спектакъл: 
„Биологични 
оособености на гълъбите”
Автор и режисьор: 
Красимира Дуковска
Участват:
Филип Гуляшки, Росица Ка-

раджова, Веселина Бояджиева, 
Стефани Цекова и Кристиян 
Илиев.

С гласа на: Силви Филип
Росица Караджова

Скъпи читатели, днес ви пред-
ставяме ПЪРВИТЕ глухи хора, ста-
нали известни благодарение на 
това, което умеят да правят най-
добре и така да прокарат след 
себе пътя за следващите поко-
ления от способни и талантливи 
глухи хора в цял свят. Ето и някои 
от тях:

Клаудия Гордън – първата 
глуха чернокожа жена-адвокат в 
САЩ.

Димитра Арапоглу – първа-
та глуха жена-депутат в гръцкия 
парламент през 2007 г., предста-
вител на Гръцката партия на кон-
серваторите. 

Джим Кит – първият глух иг-
рач в Националната хокейна лига 
в САЩ.

Можо 
Матърс – 

първата глуха 
жена-депутат в 
Нова Зеландия.

Майкъл Ндурумо – първият 
глух възпитател с докторска сте-
пен в Кения.

Марко Вуорихаймо (Signmark) 
- финландски хип хоп изпълнител, 
автор на два диска с песни, участ-
вал в Евровизия през 2009 г., пър-
вият глух изпълнител, подписал 
договор за записи с международ-
на звукозаписна компания.

Хейдър 
Уайтстоун

– първата глу-
ха жена, спе-
челила титла-
та „Мис Аме-
рика” (1995), 
работила като 

член на комитета на президента 
върху заетостта на хората с ув-
реждания.

Миха Зупан – словенски бас-
кетболист, първият глух играч в 
Евролигата.

Ланс 
Олред–
а м е р и -

кански бас-
к е т б о л и с т 
с увреден 
слух, със за-
губа от 75-
80% на слу-

ха, първият глух играч в истори-
ята на НБА.

За всички тях информация 
има в световната интернет Уики-
педия и който се заинтересува от 
тези, ПЪРВИТЕ, може да научи 
всичко за тях оттам.

Петра Ганчева

„Биологични особености на гълъбите” 
в Нов театър - НДК

ПЪРВИТЕ В ПРОФЕСИЯТА ИМ ИЗВЕСТНИ 
В СВЕТА ГЛУХИ ХОРА

Има такива глухи хора – 
прокарали пътя за 

следващите поколения


