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ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 9 декември 2022 година в сграда-
та на Съюза на глухите в България в 
столицата се състоя общото изборно 
събрание на пълномощниците на СГБ.

В него участваха 26 пълномощници 
от цялата страна.

Събранието прие решения по днев-
ния ред и избра ново ръководство на Съ-
юза на глухите в България.

Председател на СГБ за следващия че-
тиригодишен мандат е Николай Нинов.

Пълномощниците избраха и новите 
членове на Управителния съвет на СГБ, 
както и председател и членове на Цен-
тралната контролна комисия. 

Решено беше членският внос на чле-
новете на СГБ да се увеличи от 5 на 10 
лева за година.

Четете на стр. 2-3

Скъпи приятели – членове на 
Съюза на глухите в България; скъ-
пи съмишленици и всички, които 
сте съпричастни към дейността 
на нашата организация, обеди-
няваща хората с увреден слух от 
цяла България, отправям поздрав 
към всички вас в навечерието на 
най-светия празник – Коледа и с 
мисълта,че изпращаме още една, 
поредна, изпълнена с чудесни и 
незабравими спомени за всички 
нас, година. И вярвам, че всеки 
от нас ще си пожелае това, което 

най-силно иска и се надява да се сбъдне през новата 2023 година! 
Отиващата си 2022 година беше поне откъм пандемичните мерки 

малко по-добра към нас и ни даде възможността да отпуснем сърцата си 
и да се видим и веселим отново заедно на националните съюзни прояви 
и на срещите в клубовете на териториалните и районните организации. 
И ни зареди с незабравими спомени, с вяра и надежда, че следващата 
година ще е още по-богата и преизпълнена с взаимни радостни и щаст-
ливи моменти за всички ни по време на срещите ни – отново заедно.

Отправям към всички вас по повод коледните и новогодишните 
празници най-сърдечните си пожелания за здраве; топлина и уют в 
семейното огнище;  вяра и надежда за по-добро бъдеще и нека съх-
раним и занапред най-доброто от традициите ни, защото те ни пра-
вят и по-добри, и по-силни, и по-успешни!

Дано за всички нас новата 2023 година бъде още по-добра и ус-
пешна! 

И дано и занапред да бъдем все така единни и заедно – сплотени  
и с общи усилия да съграждаме по-добро бъдеще за нас, за децата ни!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЗДРАВА, МИРНА И ЩАСТЛИВА ДА Е НОВАТА 2023 ГОДИНА!

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България

Да сме здрави, да имаме безброй 
радостни моменти и поводи 

за празнуване през новата година!

КОНГРЕСЪТ НА СГБ – РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙСТВИЯ 
ЗА ЕДИНСТВОТО НА НАШИЯ СЪЮЗ

Скъпи читатели, сигурно зна-
ете, че по Коледа стават чудеса... 

Затова отново спираме вни-
манието ви върху едно младо 
глухо семейство от с. Тюркмен, 
Пловдивска област – Магдалена, 
Мартин и двете им малки дъще-
рички Вая и Дея. В един от сеп-
темврийските ни броеве отпра-
вихме зов за помощ и финансова 
подкрепа, тъй като през август ги 
сполетя страшно бедствие – къ-
щата им изгоря...

В момента те са настанени 
във фургон и имат нужда от сред-
ства, за да купят сглобяема къща. 

Не малко хора – и глухи, и чу-
ващи – са проявили съпричаст-
ност към съдбата им и са оказали 
помощ.

Ръководството на Съюза на 
глухите в България също не ос-

тана безучастно и с решение на 
Управителния съвет им предос-
тави помощ от 500 лв.  

Молим ви, в тези светли 
предколедни дни да се постави-
те на тяхно място и да проявите 
милосърдие! Можете да изпра-
тите своите дарения на личната 

банкова сметка на Магдалена: 
IBAN:BG44STSA93000012743352; 
титуляр: Магдалена Стоянова Ти-
монова.

И не забравяйте, че всяко сто-
рено добро се връща многократ-
но!

Петра Ганчева

„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ В СГБ

В ПОДКРЕПА ЗА МАГДАЛЕНА, МАРТИН И ДВЕТЕ ИМ ДЕЧИЦА

Народното събрание прие на 
първо четене промените в За-
кона за българския жестов език 
(ЗБЖЕ). Измененията бяха гла-
сувани единодушно със 146 гла-
са „за”. С внесените промени се 
уреждат пропуски и се прецизи-
рат разпоредби, свързани със за-
плащането на услугите за жестов 
превод по ЗБЖЕ. В мотивите към 
законопроекта, внесен от Минис-
терството на труда и социалната 
политика (МТСП) се посочва, че 
„действащият ЗБЖЕ регламен-
тира правото на глухите и сля-
по-глухите лица на безвъзмездна 
преводаческа услуга на български 
жестов език, осигурявана от орга-
ните за социално подпомагане за 
сметка на държавния бюджет със 
заложен годишен лимит, поради 
което този вид социална подкре-
па е предвиден и обезпечен съ-
ответно чрез бюджета на МТСП. 
Тази услуга се отпуска индивиду-
ално за всяко лице на годишна 
база до 120 часа. Глухите и сля-
по-глухите студенти и докторанти 
имат право да получат допълни-

телно още до 60 часа на семестър. 
Безвъзмездната преводаческа ус-
луга се осигурява със заповед на 
директора на дирекция „Социал-
но подпомагане”, издадена по ис-
кане на глухото или сляпо-глухото 
лице, се посочва в текста на зако-
нопроекта. В хода на дискусиите 
Георги Гьоков заяви: „Ще подкре-
пим законопроекта на първо гла-
суване, ще се включим активно 
в работата между и първо второ 

гласуване.” От „Демократична 
България” поискаха удължаване 
на срока между двете четения на 
законопроекта, за да могат да се 
направят и обсъдят достатъчно 
нови предложения, включител-
но и тези на неправителствените 
организации. Предложението бе 
прието.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от 

пресцентъра на НС

Приеха на първо четене промените в ЗБЖЕ 
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От стр. 1

Общото изборно събрание 
на пълномощниците на Съюза 
на глухите в България (така наре-
ченият конгрес на СГБ) започна 
в установеното време и час на 9 
декември 2022 година.  

Проверката на присъстващите 
установи, че в залата са 24 от де-
легатите. Двама отсъстват по ува-
жителни причини, но са дали пъл-

номощно за вземане на решения.
Беше съобщено от председате-

ля на СГБ, че на общото събрание 
няма да присъстват по тяхно же-
лание и тримата законно избрани 
делегати от софийската районна 
организация. Причина са непри-
ятните действия на старото ръко-
водство на РО, които не са спазили 
решение на събранието на пълно-
мощниите от 27 май т. г. и своевол-
но са произвели свои избори. На 

това е сложено край. Но законните 
делегати изчакват окончателното 
приключване на случая.

 Пълномощниците уважиха 
доблестната постъпка на трима-
та пълномощници от София и 
продължиха работата с избор на 
комисии за деловото  провежда-
не на общото изборно събрание.

Избрана беше мандатна коми-
сия (комисия по преброяването) в  
състав от трима души: председа-

тел - Август Максимов, делегат от 
Шумен и членове: Борислав Ден-
ков, делегат от Дупница и Нели 
Саркизова, делегат от Пловдив.

Беше избрана и комисия по 
решенията и предложенията за 
изменения в Устава на СГБ от 
пет души. Председател на коми-
сията е Николай Нинов, делегат 
от Горна Оряховица и членове: 
Диян Демиров, делегат от Ва-
рна, Мая Георгиева,  делегат от 

Плевен, Тилка Кайрякова, деле-
гат от Пловдив и Владимир Вла-
димиров, делегат от Русе. 

Водещият събранието Нико-
лай Нинов даде ход на деловата 
работа и обяви началото на раз-
искванията. 

Според дневния ред, първо 
беше обсъдена  точка 1, а имен-
но - приемане на Правилник за 
видео заснемане на събранията 
на пълномощниците на СГБ.

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КОНГРЕСЪТ НА СГБ – РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙСТВИЯ 
ЗА ЕДИНСТВОТО НА НАШИЯ СЪЮЗ
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Създаването на такъв пра-
вилник произхожда от решение 
на общото отчетно събрание 
на пълномощниците от 27 май 
2022 година. Поради юридиче-
ското изискване за 100% одо-
брение на правилника от всички 
участници, предложението ко-
ректно отпадна. 

По-интересни и най-продъл-
жителни бяха разискванията по 
точка 2 -  приемане на проекта 
за Устав на СГБ.

Както е известно, на всеки 
конгрес през 4 години, уставът 
се осъвременява, като  някои от 
клаузите претърпяват промени, 

според промените в обществе-
но-политическия и икономиче-
ския живот в страната. Този път, 
предложеният от Управителния 
съвет текст за обсъждане беше 
подготвен изключително прециз-
но, което даде възможност на де-
легатите да обсъждат за промяна 
просто думи и словосъчетания. 
Това не изключи обаче  и отго-
ворни дебати  по някои наболе-
ли проблеми.  Какъвто се оказа, 
поради неразбиране, проблемът 
с участието на членове на СГБ в 
други организации на глухи хора 
с подобна дейност. Делегатите 
обсъдиха и изчистиха възмож-

ностите за безпроблемно учас-
тие в подобни организации  по 
изготвен списък.  Беше поставен 
и въпросът за срока,  в който да-
ден член не е плащал членския 
си внос преди да бъде изключен. 
И тук беше предложено справед-
ливо и разумно решение. 

И още други изключително 
важни проблеми намериха свое 
добронамерено уточняване и 
база за ползотворно решаване. 

С общо съгласие на пълно-
мощниците повечето от пред-
ложените промени в устава на 
СГБ бяха приети. Те ще бъдат 
обнародвани след надлежно 
преминаване на текстовете през 
държавните институции за узако-
няване. И ще бъдат представени 
от УС на СГБ на всички членове.

По точка 3 от дневния ред 
- определяне размера на член-
ския внос, решението на делега-
тите можем да съобщим ведна-
га. Членският внос за Съюза на 
глухите в България се увеличава 
от 5 на 10 лева за година. 

Едва ли вече някой може да 
оспори необходимостта от това 
повишение. В днешните усло-
вия на живот сред галопираща 
инфлация, в днешната политика 
на държавата за замразяване на 
субсидиите и допълнителните 
приходи за хората с увреждания, 
е  немислимо да не си помогнем 
сами. Защото всеки член иска 
клубът му да става по-уютен и то-
пъл, да е чист и светъл, да почива 
през лятото на най-хубавото мяс-
то...  А това са разходи от бюдже-
та. Бюджетът, който никой няма 
да ни увеличи, освен ние самите 
– с 5 лева от всеки. За себе си го 

правим. С достойнство и гордост, 
и заради  честта на самото член-
ство в СГБ.

И... настъпиха изборите. 
Най-важната част от конгреса 

на СГБ, която ще определи бъде-
щите ръководни органи и лич-
ностите, които ще осъществяват 
дейността на СГБ през следващи-
те четири години.

С единодушно признание за 
председател на Съюза на глухи-
те в България през следващия 
четиригодишен мандат беше из-
бран НИКОЛАЙ НИНОВ.

За членове на Управителния 
съвет на СГБ бяха избрани Диян 
Демиров, Петър Тричков, Вла-
димир Владимиров, Мая Геор-
гиева, Радка Радева, Катрин Ха-
джицинова, Димитър Петров и 
Ненчо Грънчаров.

За председател на Централ-
ната контролна комисия еди-
нодушно беше избрана ТИЛКА 
КАЙРЯКОВА. Членове на ЦКК 
станаха Адела Радева, Георги 
Георгиев, Соня Желева и Стоян 
Патрашков.

Председателят на СГБ Нико-
лай Нинов оцени добрата рабо-
та на всички участници и успя да 
ги приобщи още повече за след-
ващите дни:

 -  Уважаеми пълномощници 
- каза той, нашата обща рабо-
та по този конгрес, съгласно 
дневния ред приключи. Искам 
да ви благодаря за вашия раз-
ум, който проявихте тук, за 
вашите знания, умения,  ваше-
то желание да сте активни, 
вашата мотивация да участ-

вате в конгреса на Съюза на 
глухите в България.

Аз вярвам във вас и съм си-
гурен във вас, че всичките уси-
лия, които са полагани в Съюза 
на глухите в България, ще про-
дължат да бъдат реализирани 
и за в бъдеще, с вашите усилия 
като делегати. 

Вярвам, че оттук нататък 
все повече и все по-активно ще 
се работи и ще положите мно-
го повече усилия, за да се гради 
и да се запази единството в Съ-
юза на глухите в България.

 Знам, че живеем в много 
тежки времена всички ние. 
Знам, че се сблъскваме с всякак-
ви предизвикателства. Знам, 
че не ви е лесно и на вас, като 
пълномощници, но и знам, че 
хората по цяла България са 
гласували доверие във вас. Така 
че, вярвам, че вие ще оправдае-
те това доверие в следващите 
четири години.

Искам, като се върнете по 
вашите места, да се върнете 
с гордост и с вдигната глава, с 
чест и с авторитет. Такъв, ка-
къвто трябва да имате. 

Пожелавам ви да сте много 
здрави, много щастливи, мно-
го успешни!

И весело посрещане на 
коледните и новогодишните 

празници!
Благодаря ви!

Йорданка Димитрова

КОНГРЕС
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЛУХИ ХОРА

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

НОВИНИ – СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

На 15 декември т. г. се състоя 
среща на заместник председа-
теля на Националния младежки 
форум (НМФ) Атанас Радев, ге-
нералния секретар на НМФ Йоан 
Стоянов и председателката на 
младежката организация към  
Съюза на глухите в България Ро-
сица Караджова.

Както е известно, НМФ е 
най-голямата младежка плат-
форма в България, която обеди-

нява близо 50 младежки органи-
зации от цялата страна. НМФ е  
пълноправен член на Европей-
ски младежки форум и активен 
партньор на национални и евро-
пейски институции в изграждане 
и застъпничество за младежки 
политики. 

По време на срещата те об-
мениха мнения бъдещето по 
отношение на приобщаването 
и многообразието, включител-

но бъдещи съвместни действия, 
по-голямо участие на глухите 
младежи в политически съби-
тия, финансиране за достъпност 
и споделени стратегии на реги-
онално, национално и европей-
ско ниво. 

Беше ползотворна среща, 
която ще засили контактите ни 
в бъдеще за задълбочаване на 
сътрудничеството.

Росица Караджова

Интелигентни очила за хора с увреден 
слух могат да слушат и разбират речта 
наоколо и да я превръщат в субтитри в 
реално време. Според дизайнерите, тех-
нологията, наречена Voicee е в състояние 
да улови речта на друг човек, който разго-
варя с потребителя, и да показва думите 
му като текстови надписи, позиционирани 
в долния край на едното от стъклата в  ре-
ално време.

Очилата, които са проектирани в Сло-
вения, са в етап на функциониращ про-
тотип и обект на кампания за набиране 
на средства в Indiegogo. Отпред имат 
шумопотискащ микрофон; разполагат и 
с вграден прожектиращ дисплей от въ-
трешната страна на едната леща, а също 
и тъчпад за управление на функциите. 
Работят с  литиево-полимерна батерия. 
Имат прозрачни лещи, но могат да бъдат 

и диоптрични, по индивидуална рецепта. 
Засега предполагаемата им цена е над 
500 евро.

Очилата работят без никакви други 
поддържащи устройства и могат да се 
ползват на един от пет възможни езика. 
Тежат около 100 грама. Създателите им 
твърдят, че с едно зареждане на батери-
ята би трябвало да могат да работят над 
24 часа.

Тези очила не са първият подобен 
опит  преди тях бяха разработени про-
екти като LTCCS (която не успя да постиг-
не целта си за групово финансиране), 
TranscribeGlass (който в момента е в про-
цес на разработка) и едно приложение за 
Google Glass.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от онлайн 

медии

Еднократна помощ 
за деца от 1 до 4 клас

При гласуването на промени в Закона за семейните 
помощи за деца Народното събрание прие окончателно 
учениците от втори, трети и четвърти клас да получават 
еднократната помощ от 300 лв. в началото на учебната 
година. 

В момента помощта се предоставя на учениците от 
първи и осми клас, като се отпуска на два пъти по 150 лв. - 
в началото на първия и втория учебен срок. Условието е 
ученикът да няма над 5 неизвинени отсъствия на месец.  
Еднократните помощи за ученици от 1 и 8клас може да се 
дават в натура. Освен това депутатите приеха промени, 
внесени от Министерския съвет, които засягат отпускане-
то на месечни семейни помощи за деца с един или два-
ма починали родители. Сегашната формулировка „деца 
с един жив родител” не отчита по най-добрия начин въз-
можността децата, за които се отпускат част от месечните 
семейни помощи, да са деца с двама починали родите-
ли, уточниха вносителите. Съгласно приетите промени, те 
ще продължат да получават такава подкрепа по облекчен 
ред – без доходен тест.

Социалните помощи – 
според линията на бедност

Социалните помощи да се определят на базата на раз-
мера на линията на бедност за съответната година, реши-
ха депутатите с окончателно приетите промени в Закона 
за социалното подпомагане, внесени от правителството.  
Безработни, които отговарят на условията, но отказват 
участие в програми за заетост, да бъдат лишени от тази 
подкрепа за срок от шест месеца, а не 1 година, както до-
сега, записаха още депутатите. Промените влизат в сила 
от 1 юни догодина. 

Парламентът удължи 
действието на сегашния 
бюджет – засега

След няколко часа дебати, парламентът удължи 
действието на сегашния бюджет до март догодина. Двата 
бюджета на НЗОК и на НОИ, също получиха още три ме-
сеца живот.

Така до март на 2023 г. държавата ще харчи по 1/12 на 
месец по правилата на сегашния бюджет, но коригиран 

с актове на Народното събрание и Министерския съвет, 
които могат да предвиждат допълнителни или намалени 
бюджетни средства.

За да се ползват данъчните отстъпки – съответно 6000 
лв. годишно за едно дете, за две – 12 000 лв.( за три и 
повече 18 000 лв. и за деца с увреждания 12 000 лв. го-
дишно), се въвежда правилото това да става месечно и 
да бъде ограничено до размера на данъчната основа. 
Отстъпката ще се ползва не само от хората с доходи от 
заплата, но и от тези, които имат такива от стопанска дей-
ност, наеми и други източници.

Проблем при парите за възрастните хора няма, тъй 
като те се осъвременяват през юни. Дотогава минимал-
ният размер на пенсията остава 467 лв. Максималният 
на получаваните една или повече пенсии е 3400 лв. Раз-
мерът на социалната пенсия за старост и обвързаните с 
нея размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, 
както и добавки, е 247 лв.

Публикацията подготви Петра Ганчева, 
по данни от онлайн медиите

Ползотворна среща

Умни очила осигуряват субтитри в реално време
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* В началото на 2022 го-
дина  Европейският съюз на 
глухите студенти (ЕСГС) и 
Европейският съюз на глухи-
те младежи (ЕСГМ)  обединиха 
енергията си за изработване 
на общоевропейска страте-
гия за уеднаквяване на образо-
ванието на глухите хора във 
всички европейски страни. 

* В изпълнение на тази ам-
бициозна цел, която постави-
ха двете европейски младежки 
организации, беше организи-
ран и проведен общообразова-
телен семинар на ЕСГМ в две 
последователни срещи.

Както ви информирахме 
неотдавна, първата среща се 
състоя от 11 до 16 октомври 
във Вилнюс, Литва.

Втората част от образо-
вателния семинар  се проведе в 
София от 23 до 27 ноември т. г.

Участваха 30 младежи 
от Португалия, Словакия, 
Румъния, Германия, Литва, 
Франция и България, както и 
гости от ЕССГ и ЕСГМ.

България беше представе-
на от  Иво Ибримишов, Алекс 
Йорданов, Росица Караджова, 
Тони Станимиров и Василен 
Грозев.

Да припомним само, че в 
Литва  бяха обсъдени зададени-
те рамкови условия и точки за 
една от основните цели - един-
ното обучение на глухите хора в 
европейските страни. Това стана 
целеви стандарт, който по време 
на семинара  беше последван от 
обмяна на опит на национално 
ниво от участващите за училищ-
ното образование и предизви-
кателствата пред него във всяка 
една страна.  

Изводите, ръководствата и 
препоръките бяха записани и в 
писмен вид, за да станат осно-
ва за работа във втората част на 
семинара. Дотогава предстоеше 
събиране на данни, като участни-
ците трябваше да се съсредото-
чат върху целеви въпроси и да ги 
създадат във видео формат. Това 
и стана в София във втората част 

на семинара, посветен на един-
ното образование на глухите 
хора в Европа.

Втората част от образовател-
ната среща в София се проведе 
отново с участието на гост-лек-
торите Томас Макуини и Иксоне 
Саенц Параисо. 

В началото беше проведен оп-
реснителен курс за участниците с 
някои настолни игри и социални 
взаимодействия. Анкетата, в коя-
то всички участваха, беше споде-
лена в мрежата на ЕСГМ и получи 
повече от достатъчно отговори от 
цяла Европа. Това ще бъде отбе-
лязано в изводите от срещата.

Беше направена  оценка на  
вътрешните кръгове за обратна 
връзка, които могат да бъдат до-
пълнително подобрени от пре-
дишни проучвания, за следва-
щия път.

Впоследствие Иксон и Томас 
изнесоха специални лекции за 
визуализацията на данни, за  
интерпретации на графики и по-
чистване на данни. Тук техники-
те и триковете се практикуваха и 
преподаваха с програмата Excel. 

След практическата част беше 
обсъдено теоретичното задълбо-
чаване  с ключовите компетен-
ции и с информацията от анке-

тата. Това отне  много време от 
деня, така че след вечеря учас-
тниците успяха да изпълнят едно 
голямо свое желание — да посе-
тят музея и сградата на Съюза на 
глухите в България. Бяха силно 
впечатлени. И като социална рав-
носметка това се превърна във 
вдъхновение за работа. Разбира 
се, не трябва да се пренебрегва и 
вечерната програма  на Витоша, 
с която пък гостите усетиха  бъл-
гарския социален живот. 

Въпреки, че някои участници 
закъсняха за закуска,  на следва-
щия ден всички бяха силно моти-
вирани да работят върху мислов-
ната карта за ключовите въпроси 
и стратегиите. Целта беше те 
да бъдат издадени в  брошура, 
която ще бъде предложена на 
ЕСГМ и свързаните национални 
младежки организации. Това ще 
бъде значителният принос на се-
минара, тъй като ще предостави 
възможност на всички нацио-
нални младежки организации да 
могат да се борят на ново ниво  
в областта на образованието. 
Стратегията е разработена така, 
че всяка европейска младежка 
организация да може да бъде 
привлечена, независимо от ста-
тута. Съответните подтеми бяха 

обработени индивидуално в гру-
повата работа: Държави, МНАГ 
(Младежка национална асоциа-
ция на глухите), Училища за глу-
хи, Комуникация, Достъп, Учебна 
програма, Персонал, Обучение, 
Закон, Жестов език, Кампании/
Проекти и Обща ситуация.

В последния ден работихме 
интензивно върху книжката, т. е. 
писаха се текстовете, правеха се 
достъпни видеа, монтираха се ви-
деа и се изпълняваше дизайнът. В 
крайна сметка тридесетте участни-
ци направиха окончателния вари-
ант на книжката. Толкова много 
труд и страст бяха вложени, за да 
се достигне съответното движение 
и промени на национално и евро-
пейско ниво. Разбира се, скоро ще 
можете да видите движещите се 
снимки на случилото се в медий-
ните канали на МОСГБ. 

Сега е необходима сплоте-
ност на МОСГБ, СГБ и други ор-
ганизации, за да се направят 
значителни промени в България, 
които ще бъдат изградени вър-
ху българския закон за жесто-
вия език като основа. И накрая, 
като автор със сърце за децата и 
младите хора, бих искала да апе-
лирам обучението през целия 
живот на глухите в България да 
започне със солидарност. С про-
мените в целия спектър можем 
да видим как най-младите днес, 
новото силно поколение на ут-
решния ден израстват и в същото 
време дават нов тласък на всич-
ки възрастови групи; заедно се 
развиваме напред. 

Така че да тръгваме — ние, 
от нашата общност на бъл-
гарските глухи и жестови пре-
водачи!

Организацията на обеди-
нените нации обяви 2022 г. 
за „Международна година на 
стъклото”. Прозрачният ма-
териал съпътства хората от 
четири хилядолетия и се е пре-
върнал в неразделна част от 
изкуството.  

Докато коледният дух е на-
всякъде сега, много компании, 
които в момента се занимават 
с обработка на стъкло, имат 
много работа. Стъклото, като 
елемент, може да намери при-
ложение почти навсякъде – но 
особено в коледните топки за 
елха, или пък като необичайни 
подаръци, които се поставят 
под елхата за скъпи хора.

Работата със стъкло е изклю-
чително трудна и прецизна. А 
всеки творец трябва да мисли и 
за печалби.

Не за всички обаче, печалба-
та е най-важното нещо. За Габи 
Коруджикова по-важен е прес-
тижът. Тя има глуха баба и късно 
оглушал дядо, на които е посве-
тила майсторството си в това не-
вероятно изкуство. 

Тя успешно завършва Нацио-
налната художествена академия 
с фокус върху порцелан и стък-
ло. Баща й, който  също е худож-
ник, предава в  кръвта й страстта 
си към изкуството на стъклото. 
Габи е бижутер повече от десет 
години. Тя обаче не иска да пази 

страстта си само за себе си.  Иска 
да я  сподели с другите. 

Подкрепена от национален 
фонд „Култура”, тя е помислила 
за нещо уникално, което да свър-
же с произхода си.  В семейство-
то си тя отрано има  контакта с 
движещите се ръце на нейните 
баба и дядо. И иска да продължи  
и по-далеч. Като се отдаде и на 
обучението на глухи хора в този 
занаят.

И ето, на 28 ноември 2022 г. 
в малкото семейно ателие са по-
канени няколко глухи хора. Но не 
само за да гледат през раменете 
си, а за да участват в процеса на 
изработката и творчеството. Въ-
оръжени със специални очила 

и с много амбиция Любомира 
Пешева, Екатерина Йорданова, 
Светла Георгиева и Галина Ген-
чева бяха много ентусиазирани 
от възможността да творят  със 
съдействието и творческото  ръ-
ководство на  професионалният 
глух преводач Росица Караджо-
ва, завеждащ отдел „Култур-
но-масова дейност” към СГБ. 
Накрая получиха подарък от ко-
лието, което са направили ръчно 
от начало до края. 

Естествено, че имаха помо-
щта не само на Габи, но и на 
майка й и на баща й, които също 
показаха талант, златни ръце и 
голямо сърце. 

Те дадоха възможност на 
всички да изпробват отделните 
стъпки на занаята – от необра-
ботеното стъкло до крайния про-
дукт в студиото. Отличителната 
характеристика  на работата със 
стъклото е, че то се стича като 
мед, докато е горещо, но изсти-
ва бързо, така че са необходими  

много концентрация и сръчност 
на ръцете, за да можете да за-
вършите добре резултата. 

В света на изкуството нещата 
винаги се интерпретират по раз-
личен начин от различните хора. 
Габи има склонност към музика-
та. На 30 ноември 2022 година 
тя откри уникална изложба на 
музикални инструменти, из-
работени от стъкло. Красивите 
творчески идеи като че ли създа-
ваха музика. Не само с формата, 
но и с цветовете.

И всички, които са успели да 
се потопят в изкуството на стък-
лото, могат да „върнат” чувства-
та си  със своя усет за истинската 
оценка на творците.

Ето как понякога художникът 
печели повече от пари, чрез со-
циалния контакт и радостта на 
участниците. А в съзнанието на  
художниците  от тази фамилия се 
обмислят още проекти. Бъдете 
на линия, за да видите какво ще 
ни предложат скоро. 

Искам да дам светлина на 
тази велика художничка Габи, 
защото работата със стъкло се 
проявява само при различни усло-
вия на осветление. На място! 

Ако искате да поръчвате 
различни стъклени форми, 
мога да ви гарантирам, че има 
много качествени продукти.

Публикациите подготви Росица Караджова

ВТОРА СРЕЩА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР НА ЕСГМ, СОФИЯ 23-27 НОЕМВРИ 2022 Г.

ЕДИННО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА В ЕВРОПА

ДА ВЛЕЗЕШ В МАГИЯТА НА

СТЪКЛЕНОТО ИЗКУСТВО
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 * По повод Международния ден на хората с увреж-
дания в Народното събрание беше организирана сре-
ща с представители на национално представителни-
те организации на и за хората с увреждания, по време 
на която беше открита и изложба на художници с ув-
реждания.

* В клуба на народния представител бяха изложе-
ни коледни сувенири и изделия, изработени от члено-
вете на организациите на хора с увреждания, които 
депутатите и гостите имаха възможност да купят 
с благотворителна цел.

Заместник-председателят на Националния съвет на 
хората с увреждания към Министерския съвет Веска Съ-
бева благодари за поканата на народните представители 
от комисията по труда, социалната и демографската по-
литика и на депутатите от всички парламентарни групи, 
които дойдоха на срещата: „Всички ние, които сме тук, 
много искаме да не сме само на 3 декември заедно, а да 
бъдем заедно и в други дни и да дадем шанс на хората с 
увреждания да бъдат щастливи и да живеят своя живот”, 
подчерта тя.

Откритата изложба на Моника Христова от Белене 
и Здравко Анев от Кюстендил представи техни творби. 
„В тази сграда думата вдъхновение не се чува често, а 

пък нещото, което обединява тези двама художници е 
вдъхновението”, каза при представянето на експози-
цията Николай Табаков. „Вдъхновението е това, което 
движи тези хора, то не може да се измери с килогра-
ми, пари, с брой гласове, то е онова, което не можеш да 
оразмериш и е най-ценното нещо, което човешките съ-
щества имат”, добави той. В изложбата са представени 
15 платна от различните творчески периоди на двамата 
художници.

В своето слово към присъстващите Георги Гьоков под-
черта, че „хората с увреждания продължават да са дис-
криминирани поради липса на достъпна среда в общест-
вени и жилищни сгради, транспортни средства, достъп 
до правосъдие и други. Вече 30 години след промените 
те не са получили достоен живот за тях и за близките си. 
А националният център за обществено здраве и анализи 
даде информация, че ежегодно над 3 хиляди деца и над 
50 хиляди пълнолетни „се вливат” в редицата на хората 
с увреждания, защото така са се произнесли експертните 
комисии”, добави той като допълни, че „според други из-
точници хората с установени увреждания у нас са над 500 
хил., а през 2022 г. около 9 хил. лица с увреждания и 
възрастни хора живеят в 161 специализирани институ-
ции. Хората с увреждания са най-голямото малцинство 

в света, но, за разлика от повечето малцинствени групи, 
тази е с „отворено членство” – всеки от нас може по всяко 
време да започне „членуването си” в нея, било поради 
злополука, заболяване, старост или по друга причина” 
каза още Гьоков. 

Публикацията подготви Петра Ганчева 
по данни от онлайн медиите

ТО-Доспат

В Доспат честваха 3 декември

Под патронажа на кмета на община Доспат инж. Елин Радев беше отбелязан 3 де-
кември – международният ден на хората с увреждания. Събитието се организира и про-
вежда ежегодно в Доспат.

Служители от общинската администрация, представители от ДЦДУ и дирекция „Со-
циално подпомагане” уважиха празника на хората с увреждания от града. 

Специален поздравителен адрес от името на кмета поднесе секретарят на община-
та инж. Веселин Калфов. Поздравителни адреси бяха изпратени от  ДСП – Девин и от 
Съюза на инвалидите.

Организаторите бяха подготвили празнична програма с участието на народния пе-
вец Хамид Имамски, Севдалин Пашов – музикант и гайдаря Слави Пашов.

Ярослав Ашиков

ТО - Кюстендил

Отново заедно по повод един паметен ден

За членовете на териториалната организация на глухите в Кюстендил Трети декем-
ври, международният ден на хората с увреждания, е най-вече повод да се съберем и 
заедно да го отбележим  по подобаващ начин. 

Този път решихме в негова чест да 
осъществим една екскурзия до Кова-
чевци и язовир „Пчелина”, а накрая на 
скромна почерпка се събрахме в клу-
ба на ТО.

Прекарахме наистина чудесно, за-
пазили прекрасни спомени от прежи-
вяното!

Нели Никифорова, председател 
на ТО на глухите в Кюстендил

РО-Плевен

БЪДИ СЪПРИЧАСТЕН! НИЕ СМЕ ТУК, НАС НИ ИМА!

Така отбелязахме 3 декември – председателят Димитър Петров поздрави събра-
лите се членове и изрично спомена, че 3 декември е обявен за международен ден 
на хората с  увреждания, за се мотивират институциите постоянно да предприемат 
по-ефективни  действия за гарантиране на достъпа на неравнопоставените граждани 
до обществените пространства, образование и работа. Всички държавни системи тряб-
ва да подпомагат закрилата на хората със специфични потребности и от ранно  детство 
да ги подпомагат в тяхното развитие и интегриране в обществото. Изключително голя-
мо значение има образованието на младите хора. 

ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ  В ПАРЛАМЕНТА
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Председателят Димитър Петров не пропусна да благодари на активистите Мария 
Дикова,  Кремена Петрова, Иванка Монова, Емил Монов  и други, които положиха 
много усилия да направят клуба много приятен, приветлив,  с красива коледна украса, 
а организираната  томбола, внесе много емоции и  вълнения.

Градусът  на приятните изживявания  се вдигна,  когато  се присъединиха и самодей-
ците  Пламен, Детелина, Райко, които представиха кратка културна програма. Традиция 
стана  членове от ТО на глухите в Ловеч също да присъстват на общите мероприятия. 
Имаше и танци и много веселие. 

Да, нас ни има и ние можем да работим и да се забавляваме! Ние сме различни, 
но ни има. Ние сме сред вас и искаме да живеем достойно както всички!   

Димитрина Каракирова, координатор на РО на глухите в Плевен

РО-Пловдив

Всички получиха уважение за  3 декември 

По случай международния ден на хората с увреждания работниците от „Тих труд” в 
Пловдив бяха почерпени от управителя на „Чочко”с огромна вкусна торта.

Благодарим от сърце за жеста и съпричастността му към глухите хора!
И ръководството на общината в града уважи хората с увреден слух по повод 3 де-

кември, като отпусна средства за малка почерпка за членовете на районната организация 
на глухите. Те се събраха в китайския ресторант и прекараха чудесно няколко часа заедно.

Изказваме сърдечна благодарност за вниманието към нас!
РО на глухите в Пловдив 

Снимки фейсбук страницата на РО-Пловдив

РО-Хасково

ТАКА ОТБЕЛЯЗАХМЕ 3 ДЕКЕМВРИ. 
ПОСРЕЩНАХМЕ СКЪПИ ГОСТИ

Тази година 3 декември беше в събота. Затова на втори (петък) в клуба на районната 
организация на глухите в Хасково имаше голямо оживление. Очаквахме гости.

Към обяд бяхме посетени от Мария Вълчева, заместник кмет на община Хасково 
и Златка Караджова, началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности” към 
общината. Стана традиция при нас на празници да ни посещават от общината и да ни 
носят почерпка, за което изказваме нашето голямо „БЛАГОДАРЯ!”

ОРГАНИЗИРАХМЕ ЕКСКУРЗИЯ
Ръководството на районната организация реши за 3 декември да проведе ек-

скурзия с нашите членове и в съботния ден, точно на 3 декември, утрото предвеща-
ваше денят да е добър - студен, но без дъжд. Автобусът вече ни чакаше на уговореното 
място и след като се качихме 24 души - членове на РО, потеглихме отново на път да 
опознаем забележителностите около Ивайловград и Крумовград.

Първата спирка беше на средновековната византийска крепост край с. Мезек, об-
щина Свиленград, на 1-2 км. от гръцката граница. Построена е на възвишението Калето 
в края на ХI век. Тя е най-запазеното отбранително съоръжение в Родопите. Крепостта е 
имала функции на гранична стражева крепост. Охранявала е териториите между реките 
Марица и Арда. Крепостта е била много добре запазена до началото на 20 век. Част от 
нея е разрушена около 1900 г., когато оттам са взимани камъни за строеж на турски 
казарми в Свиленград. Гледката от крепостта е невероятна. Освен към селото и околно-
стите, при ясно време от кулите се вижда и Бяло море. Виждат се и къщичките на гръц-
кото село Петрос (означава камък), откъдето са вземани камъните за построяването на 
крепостта, която е величествена със своите високи 10 метрови стени. 

В близост до крепостта е и тракийската куполна гробница - най-дългата на Балкан-
ския полуостров. Откриването й става случайно. В насипа на могилата през 1908 година 
селянин открива бронзова скулптура на глиган в естествен ръст с тегло 177 кг. и 1.5 м. 
дължина. Скулптурата става емблема на с. Мезек. Оригиналната находка днес се  се 
намира в археологическия музей в Истанбул, тъй като по време на откриването й този 
район все още е бил в границите на Турция. В археологическия музей в София е изло-
жена гипсова отливка на оригинала, тъй като Турция не се съгласила да ни го върне. 
Предполага се, че мястото е служило за фамилна гробница на тракийски аристократ. 
Открити са следи от шест погребения. В предверието е била погребана жена. Гробница-
та е великолепно архитектурно творение. Желанието ни беше да посетим на път и вила 
Армира, но същата е в ремонт до следващата година.

Следващата ни спирка беше Ивайловград. Първо посетихме цеха за производство на 
тахан. Собственикът ни посрещна много любезно, запозна ни подробно как се получава 
таханът, колко е полезен за здравето на човек и за какво се използва. Даде ни да опитаме 
чист тахан и смесен с мед. Всички го опитаха и си купиха за вкъщи. След това посетихме 
общинския исторически музей в града, който е сред най-младите музеи в България. От-
крит е на 30 юни 2009 г. В музея се помещават три експозиции – „Археология”, „История 
на града и района преди Освобождението” и „История след 1878 година”. Разгледахме и 
експозицията от скъпоценни камъни и минерали, които са добивани в района.

Поуморена от пътя, групата се отправи към хотела, където щяхме да нощуваме. Ве-
черта в ресторанта на хотела отбелязахме 3 декември - международния ден на хората 
с увреждания и отпразнувахме пенсионирането на Георги Лачев, председател на ТО на 
глухите в Харманли, който почерпи всички с кекс, закупен от благотворителния базар в 
с. Мезек. Ние от своя страна му благодарихме и пожелахме да е здрав и дълги години 
да си получава заслужената пенсия. Подарихме му за спомен чудесна броеница. Вечер-
та премина в смях и веселие.

На другия ден, отпочинали и освежени, тръгнахме за Крумовград. За наше съжале-
ние, предвиденото посещение в Лъджански манастир „Св. св. Константин и Елена” не 
се състоя, защото манастирът беше затворен по незнайни за нас причини.

 По пътя за Крумовград спряхме на Илиева нива, където през 1996 г. в местността е 
издигнат мемориалът „Илиева нива” в памет на 40 000 изклани тракийски бежанци, 
на опожарените им и разграбени селища и на тези невинни над 200 пеленачета, убити 
от турската войска. 

Първият обект от мемориалния комплекс е паметник на загиналите над 200 деца на 
тракийските бежанци през 1913 г. Вторият обект е параклис - символ, посветен на жерт-
вите на тракийските българи. Нарича се „Света Петка Българска”, покровителка на Тра-
кия. Храмът напомня на поколенията за онези тракийци, които са напуснали домовете 
си и са се отправили към майка България. Третият обект беше тракийска чешма – сим-
вол на живата връзка с родните места. Живата вода - това е живият живот и безсмър-
тието на един народ. Свел глава пред мемориала, си казваш: „Гордей се, българино!”

В Крумовград спряхме за малко, за да видим паметника на хан Крум и Капитан 
Петко войвода.

Следващата ни спирка беше в с. Подкова. Високо в небето, над селото, се извисява 
минарето на дървената джамия, известна като „Джамията на 7-е девойки”. Единстве-
на по рода си в България, тя представлява уникален образец на ислямската архитекту-
ра. Мястото е свято за тукашното население, което е предимно от българи мохамедани 
и турци, изповядващи исляма. Почти нищо не се знае за джамията, но една легенда 
гласи, че седем девойки със собствените си ръце са издигнали дървения храм за нула 
време. Годениците им заминали на война и не се завърнали. Затова те продали своята 
зестра и със средствата направили джамията. Докарали дървен материал от близката 
гора и за една нощ построили джамията, без да забият нито един железен пирон в 
конструкцията. На сутринта, преди да се разсъмне, девойките се поклонили, помолили 
се и повече никой не ги е видял и нищо не се е чуло за тях. В двора на джамията има 7 
гроба с техните имена. В близост до джамията има турско гробище, но не какво да е, а 
осеяно с лечебни камъни. Единия камък е с дупка (провиралка). Никой не знае дали са 
донесени отнякъде или са си били тук.

След като се запознахме с историята на дървената джамия, пътят ни поведе към 
Момчилград, където гостувахме за малко на нашите членове от териториалната ни ор-
ганизация в новия клуб.

И така, както всяко нещо си има начало и край, така и нашата екскурзия отиваше към 
края си. Всички бяха много доволни и щастливи. Благодарихме на шофьора Реджеб, 
който беше много внимателен и изпълняваше всички наши желания по пътя. Пожелах-
ме си здраве и още много такива интересни екскурзии през следващата година.

Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАБЛИЖАВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ХАСКОВО ПОЖЕЛАВА 

НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ МНОГО ЗДРАВЕ И ЩАСТЛИВИ МОМЕНТИ С 
ЛЮБИМИТЕ ИМ ХОРА! 

 НЕКА НОВАТА 2023 ГОДИНА ДА Е  МИРНА, СПОРНА И БЛАГОДАТНА ЗА ВСИЧКИ! 
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Тя бе открита в мраморното фоайе на Българското национално ра-
дио. Изложбата, озаглавена „С обич за всички” и посветена на меж-
дународния ден на хората с увреждания.

Изложбата съдържаше  творбите на децата с увреден слух от со-

фийското училище и на децата с епилепсия.
 Освен рисунките, на изложбата бяха представени коледни кар-

тички и сувенири.
СУУС „Проф. д-р Дечо Денев”, София

Съвместна изложба на деца увреждания

През изминалата седмица се случиха невероятни и вълнуващи събития, 
организирани от районната организация на глухите в София.

През изминалата седмица се случиха невероят-
ни и вълнуващи събития, организирани от район-
ната организация на глухите в София.

На 12.12.2022 година беше ДЕТСКОТО КОЛЕД-
НО ТЪРЖЕСТВО. Цялата зала на първия етаж на 
СГБ беше украсена в коледния дух. Същият ден за-
валя и сняг, и това направи празника на глухите и 
чуващите малчугани още по-вълнуващ и магичен. 
Имаше богата програма с игри и забавления за де-
цата. Росица Караджова разказа и легендата за Ко-
леда и всички гледаха в захлас. Накрая се появи и 
белобрадия старец дядо Коледа и донесе освен много подаръци, и много детски усмивки.

Беше много интересно, а най-големият подарък беше щастието по лицата на децата. 

Няколко дни по-късно беше 
и коледният банкет на пенси-
онерите. Емоциите бяха нео-
писуеми. Това беше събитие, 
очаквано от тях от години. Има-
ше томбола и спечелилите се 
разплакаха от радост. От много 
дълго време не се беше случ-
вало такова събитие в техния 
живот. Бяха толкова щастливи и 
пожелаха да продължим и в бъ-
деще да организираме такива 
събирания и да стане ежегодна 
традиция.

Всички бяха изключително доволни, видяха се с техни близки приятели, с които не 
се бяха виждали от дълго време и това им донесе неописуемо щастие.

Седмицата завърши с ПРЕКРАСНО КОЛЕДНО ПАРТИ в ресторант „Фантазия”, на 
което присъстваха над 100 глухи наши приятели от цяла България. Бяхме подготвили 
много изненади за нашите гости. Всички бяха посрещани с погача, както повелява ста-
рата българска традиция и получаваха за подарък бурканчета с мед, за да им е сладък 
живота през предстоящата година. Всяко бурканче имаше номер на дъното, защото 
имаше организирана томбола с 5 награди.

 Всичко мина повече от прекрасно. А на празника дойде при нас и председателят на 
СГБ Николай Нинов.

Хората благодариха на РО за прекрасната организация и си пожелаха да се органи-
зира скоро ново събитие. 

Очаквайте скоро новини за предстоящите през 2023 година инициативи на РО София!
Красимирка Жекова, председател на РО на глухите в София

КОЛЕДА В СОФИЯ
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ДЕТСКИ  ПРАЗНИК В КАБИНЕТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА СЛУХА И ГОВОРА В ХАСКОВО

 Коледните празници са най-чакани от всички деца, защото няма нищо по-хубаво от 
празниците и най-вече, когато те получават подаръци.

На 15 декември за първи път в клуба на районната организация беше организиран 
коледен празник с децата от кабинета за ранна рехабилитация на слуха и говора на 
деца с увреден слух.

Украсата, забавленията и торбичките с лакомства и подаръци, които те получиха, 
бяха страхотни. Имаше и детска работилничка, където децата нарисуваха много краси-
ви коледни рисунки. Активно участие в изпълнението на коледните песнички взеха и 
родителите. Децата играха, тичаха около елхата, забавляваха се.

За всичко това се беше погрижила рехабилитаторката Северина Кънева.
Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

Коледен базар в 
Хасково

Наближават едни от най-светлите и въл-
нуващи празници — коледните! Това са дни, 
в които ние даряваме топлина и добрина на 
хората.

По този повод тази година районната 
организация на глухите в Хасково органи-
зира коледен базар „Нашата тиха коледа”. 
Средствата от базара ще бъдат за подкрепа 
на РО, на нейните нечуващи малки и големи 
членове и техните семейства.

Всичко това се случва по инициатива и с 
активното съдействие на Добромира Тодорова и Иван Божев, с нейните и на други за-
наятчии от града - членове на задруга „Традиция” с ръчно изработени изделия.  

От сърце им благодарим!  
Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

ТО-Добрич

Подранила Коледа 
За поредна година отбелязахме 

предстоящите празници. Раничко 
беше, но... заведенията в градчето ни 
се оказаха заети, а групата ни се ока-
за голяма - 32 човека! Решихме отно-
во да е в уютния ресторант „Мечока 
Бен”, от който имаме много добри 
впечатления от минали посещения. И 
понеже отдавна не сме се събирали 
по специален повод, нямахме търпе-
ние и... се събрахме почти час преди 
уреченото време. Гостуваха ни и при-
ятели от Дулово. 

Ресторантът се пукаше по шевовете! Освен нас имаше още две големи групи. Имаше 
музика на живо, танци и веселие до безкрай. 

Най-възрастният ни член Мария Ангелова беше приготвила 2 погачи, като за всеки 
имаше късметче с парче питка. 

През цялата вечер не спряхме да се веселим и танцуваме до късни часове. Доволни 
от обстановката и храната, които ресторантът ни предложи, решихме, живот и здраве 
да е само, 8 март отново да се съберем тук! 

Накрая, преди да се разотидем по домовете си, си пожелахме здраве, за да осъ-
ществим плановете си. 

Петя Митева, председател на ТО на глухите в Добрич

ТО-Кърджали

Коледен празник в  60-годишнината 
на ТО-Кърджали

На 14 декември членовете на 
териториалната организация на 
глухите в Кърджали се събраха в 
клуба на организацията, за да от-
празнуват Коледа. На трапезата 
имаше красиво подредени ястия.

Секретарката Яна Николова се 
беше постарала да има и баница 
с късмети, от която всеки си взе 
своето парченце баница с късмет. 

А пък Ваня Петкова беше доне-
сла красива торта по случай 60 го-
дини от основаването на ТО-Кър-
джали.

След като се почерпиха довол-
но, групата се отправи към краси-
во украсения център на града, за да си направят снимки. Късно вечерта се разделиха с 
пожелания за здраве и благодатна нова година.

Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково 

ТО-Димитровград

Първи отпразнуваха Коледа
На 10 декември членовете 

на ТО на глухите в Димитров-
град се организираха и отпраз-
нуваха Коледа в ресторант. Се-
кретарката Маргарита Пирова 
и Виолета Тенчева, член на ръ-
ководството се бяха постарали 
много участниците в търже-
ството да прекарат хубаво. Бяха 
подготвили голяма томбола с 
награди и въпроси.

До късния следобед се весе-
лиха и на никой не му се тръгваше. Пожелаха си и през следващата година по-често да 
имат такива събирания.

Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

РО-Ямбол и ТО-Сливен

Коледни и новогодишни празници
Членовете на районната организация 

на глухите в Ямбол отпразнуваха идващите 
коледни и новогодишни празници със спе-
циално тържество, каквото не бяхме про-
веждали скоро, защото за всички Коледа е 
един от най-светлите празници – празник 
на доброто, милосърдието и надежда за 
по-добро бъдеще.

На 17 декември в ресторант „Кабиле” 
40 членове от организацията в празнична 
обстановка се събраха заедно на богата 
трапеза.

Празникът започна с  пожелания от Рад-
ка Радева, председател на районната орга-
низация, която поздрави всички присъстващи и им пожела здраве  и благополучие през 
идващата нова година.

Във веселата, изпълнена със забавления празнична атмосфера, членовете се заре-
диха с положителни емоции и се надяват, че всички проблеми и несполуки ще останат 
в миналото, а новата 2023 година ще открие нови надежди, нови мечти и вяра, че тя ще 
бъде здрава и мирна.

Иванка Атанасова, координатор на РО на глухите в Ямбол

ТО-Сливен

Коледна надежда 
На 10 декември членовете на те-

риториална организация на глухите 
в Сливен се събраха в ресторант „Ве-
неция”, за да отпразнуват коледните 
и новогодишните празници.

В празнична обстановка и мно-
го настроение Ангелина Асенова,
председател на ТО-Сливен, поздра-
ви всички, като им пожела здраве 
и много успехи през новата година. 
Присъстващите си размениха и по-
даръци, което ги зареди с повече 
емоции  и радост. Всички се веселиха до късно вечерта, а на раздяла си пожелаха през 
новата година да са здрави и да имат повече поводи за събиране.

Иванка Атанасова, координатор на РО на глухите в Ямбол

Отново заедно в народната библиотека 
„Иван Вазов“ в Пловдив

Детският отдел при НБ „Иван Вазов”, 
съвместно с асоциацията на родителите 
на деца с увреден слух (АРДУС), сътво-
рихме вчера една невероятна коледна 
работилница. 

Събитието се проведе в конферент-
ната зала на централната сграда на биб-
лиотеката.

Библиотекарите от детския отдел, 
децата и родителите, превърнахме сре-
щата в истински празник, изработвайки 
вълшебни коледни украси, сувенири и 
подаръци. Пуснахме на свобода скрити-
те си творчески заложби, забравихме за 
стреса и с много настроение, в продъл-
жение на два часа, майсторихме и се за-
бавлявахме заедно.

Екипът на Детски отдел осъщест-

ви тази идея с много любов и с голямо 
желание, за да покажем на всички, че в 
България различни деца няма и всеки за-
служава топлина и приятелска подкрепа.

Снимки: Тодор Ненов - НБИВ
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Идват любимите на всички ни коледни и новогодишни празни-
ци, в които най-вълнуващият момент е изпращането на старата 
и посрещането на новата 2023 година. И, по отдавна установена 
традиция, вестник „Тишина” както винаги, в последния си брой 
преди края на годината, представя обзор на извършената дейност 
от членовете на организацията успоредно с най-важните нацио-
нални съюзни прояви.

Хубавото на тази година беше, че поне предпазните мерки за-
ради пандемията от ковид-19 бяха не така силно наложени и не ни 
ограничаваха, което позволи на повече хора да имат възможност-
та да са заедно с приятелите и познатите си от цялата страна, 
най-вече  по време на туристическите събори и фестивалите на 
художествената самодейност. И така, представяме ви хроноло-
гично, от началото на изминалата година, осъществените съюз-
ни прояви и мероприятия.

В началото на годината представители на централното управление на Съюза на глу-
хите в България взеха дейно участие в срещи с работни групи в Столична община (СО) 
за обсъждане на точки по пилотните стъпки за достъп до информация, публикувана на  
електронния портал на СО. 

На 14.01.2022 г. в Нов български университет стартира курс по български жестов език
(БЖЕ) за преподаватели и административни служители, организиран от Центъра за под-
крепа на студенти със специални образователни потребности в НБУ. Водещи обучението 
бяха служители на СГБ със сертификати за жестови преводачи и преподаватели.

На 20 януари в кафенето на СГБ бе представен проектът на театър „Цвете” – „Нека 
чуем твоя глас!”, осъществен с финансовата подкрепа на национален фонд „Култура” 
в партньорство със СГБ и МОСГБ. Представянето бе на български говорим и жестов 
език, с участието на глуха и чуваща актриса. Представлението бе насочено към учени-
ците със слухови увреждания от специалните училища в градовете София, Пловдив и 
Търговище, техните родители и цялата глуха общност. А постановката „Пипи играе на 
въпроси и отговори” с кукли за глухи деца, изпълнявана на български говорим и жестов 
език, беше провокация към тях да харесат героинята и да прочетат книгата „Пипи дъл-
гото чорапче” от Астрид Линдгрен. В рамките на 8 дни, на театралните сцени в градо-
вете Варна, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и София, от 13 до 20 април зрители и 
почитатели на театралното изкуство от цялата страна станаха свидетели на театралното 
представление „Повече няма да ме чуеш!”. 

На 3 февруари 2022 г. в сградата на СГБ се състоя семинар на живо, част от проекта 
на Института „Науки за глухите хора” - „Онлайн учене при учениците със слухови на-
рушения”, финансиран от фондация „Америка за България” по програма „Следващите 
10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години”. Присъстваха и цели 
семейства – родители с децата си – с и без увреден слух. 

На 12 февруари в Пловдив екипът на „Пощенска кутия за приказки”, съвместно с 
жестови преводачи от Съюза на глухите в България, проведоха превод на разкази „От-
крий любовта”. 

На 13 и 26 февруари бе представено театралното  представление „Отвъд стената”, 
продукция на  фондация „Арт Бюро” в партньорство със Съюза на глухите в България и 
ОКИ „Дом на културата Красно село”, с участието на представители на СГБ. Проектът бе 
осъществен с подкрепата на Столична програма „Култура” и Министерство на култура-
та. Продължението на проекта бе реализирано впоследствие на 22 май в столицата, на 
10 юли в Плевен и на 4 август в Бургас с представянето на постановката „Отвъд стената”. 
А от 27 до 29 октомври „Отвъд стената” бе представена и в Тимишоара, Румъния. За 
последно бе видяна от зрителите на Стара Загора, Пловдив, Бургас от 3 до 6 ноември. 

На 26 февруари беше осъществен изпит на курсисти от проведен по договор курс 
за обучение по част от професията „Преводач от и на български жестов език” в рам-
ките на 100 учебни часа, на 15 лица, по проект „Овластяване на жени със специфични 
възможности чрез усвояване на социални умения за равнопоставено участие в общест-
вения живот” –  съгласно договор 2021/7/ FiA-6 с „Български фонд за жените”. Поради 
отдалечената дестинация, курсът се проведе в две направления – на живо и онлайн, с 
участници от гр. Смолян и гр. Чепеларе и преподаватели на жестов език от СГБ. На след-
ващия ден в сградата на СГБ в София се проведе изпит  за валидиране на знания умения 
и компетенции по професията „Преводач от и на жестов език”. 

Представители на МОСГБ участваха активно в дейностите на националния мла-
дежки форум (НМФ) – обучения, уебинари и семинари, като жестовият превод беше 
осигурен от СГБ. Осъществено беше партньорство с преподавател от Софийския уни-
верситет „Климент Охридски” за видео превод на БЖЕ, като част от изследването на 
методи за анализиране  на жестовия език. Бяха преведени много изрази и термини, 
свързани с граматиката на българския книжовен език.

В проведеното онлайн честване на международния ден на европейския номер 112
с представители на министерства и ведомства, взеха участие и представители на СГБ. 

 МОСГБ и 
СГБ установиха 
п ол з о т в о р н о  
партньорство-
то с фондация 
„Мотиф”, като 
за втора по-
редна година 
съюзни чле-
нове участва-
ха във фото-
графски курс, 
организиран 
за глухи мла-
дежи в градо-
вете Пловдив, 
Варна и София.  
Курсовете бяха 
проведени  при голям интерес, от 25 април до 20 май.  Участваха глухи младежи на 
възраст между 15 и 30 години. 

Сбогом на 2022 – една добра,
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Сбогом на 2022 – една добра, изпълнена с богати прояви година
По покана на неправителствената организация „Ар Тийм” млади хора с увреден 

слух взеха участие в двете й прояви. Първата бе  „Спортът в теб”, проведена от 21 до 29 
май 2022 г. в с  КК „Слънчев бряг”. Втората -  „Sportability”, се  състоя от 1 до 9 юни 2022 
г. също в КК „Слънчев бряг”. Снимки – папка 7.

От 25 април до 1 май тази година  в Талин, Естония се проведе международен 
форум със семинари, организиран Европейски съюз на глухите младежи, посветен на 
последиците от пандемията от Сovid-19, в който участваха като партньори представите-
ли на България, Италия, Испания, Швеция, Словакия, Естония и Белгия. 

На 16 и 17 април в парк-театър „Борисова градина” в столицата се проведе вто-
рото издание на инициативата „Дом на каузите” с благотворителен базар и фести-
вал с разнообразна културна програма, в подкрепа на  абитуриенти в неравностойно 
положение. В събитието участваха представители на СГБ и младежката организация. 
А възпитаниците на училището за глухи в София, от последния клас на специалността 
„Кулинария” бяха подготвили домашни бисквити и други вкусотии, които бяха оценени 
по най-естествения начин – не остана и троха от платата, където бяха изложени; не 
останаха и от великденските изделия, ръчно направени от ръцете на младите хора от  
РО-Варна – чаши, вази, великденски яйца, кутийка. С набраните средства от продажба-
та бяха подпомогнати хора с увреждания. 

Съюзът  на глухите в България, МОСГБ и издателство „Архимеб ЕООД” осъщест-
виха изключително полезно и добронамерено сътрудничество по проекти, чиято цел 
е подобряване на възможностите за образование на глухите хора, чрез създаване и 
разпространение на литература и изкуство за глухи хора и за хора с увреден слух, като 
сключиха рамково споразумение, с цел партньорство, за изпълнението на дейности по 
проекти за образование и за приобщаващи практики с включване на жестов език. Бяха 
изработени материали за създаване и поддържане на платформа за изкуство сред глу-
хите хора в България и хората с увреден слух.  

29 национален фестивал 
на художествената самодей-
ност на СГБ се проведе от 10 
до 12 юни в град Приморско.
Проявата премина при голям 
успех с участието на членовете 
на художествените състави на 
всички районни организации 
и на десетки талантливи уче-
ници от училищата за деца с 
увреден слух. 

Потапяне в океана на глухата култура по време на Великден, част от проекта „Театър 
на сънищата”, се проведе в малката зала на СГБ от 25 до 29 април. В проекта участва-
ха глухи млади хора с различни специални потребности от Испания, България и Гър-
ция. Само за два дни репетиции те направиха удивителен спектакъл – „Изчезващ свят”. 
Следващото потапяне в океана на глухата култура се проведе на събитие, част от същия 
проект, в Солун, Гърция, от 6 до 10 юни. В проекта участваха млади хора с различни 
специални потребности от Испания, България и Гърция. 

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова СГБ бе първата институция, 
която започна работа по изпълнение изискванията на закона за БЖЕ – последното за-
седание на консултативния съвет се проведе на 7 юни, след което  започна  активното 
прилагане на мерките за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица във 
всички точки на столичната община и районите. СО изрази признанието си към четири-
мата глухи консултанти в съвета, които дадоха изключително ценни познания за живо-
та на глухата общност и предложиха качествени и приложими решения. Бе подписан 
договор за заснемане на информационни видеоклипове на български жестов език в 
направленията „Транспорт”, „Социални дейности” и „Спорт” с осъществено видеозас-
немане, видеомонтажи, субтитри и адаптирани текстове. 
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Сбогом на 2022 – една добра,
С усилията и на СГБ беше подписан договор за участие по програмата „Еразъм +” в 

два международни проекта: „Въздействие в нас” и „Танцът като средство за промяна”. 
Така от 30 септември до 8 октомври 2022 г. в Загреб, Хърватия се осъществи международ-
ният проект за младежки обмен „Въздействието в нас!”, финансиран от Европейския съюз. 
Организацията „Таекуондо” - клуб „Максимир” от Хърватия в качеството си на домакин за 
пореден път прие като скъпи гости, партньори и приятели представители от България, Ру-
мъния, Хърватия и Полша. Основната цел беше да се стимулира социалното включване на 
младите хора с увреждания, както и да създаде мост между различните социални групи, и 
да изгради по-добро взаимно разбиране и диалог. Партньорите бяха от Съюза на глухите 
в България (България), Младежката организация към СГБ (България), асоциацията Babilon 
Travel (Румъния) и Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych (Полша). Координатор на проекта 
беше „Таекуондо” - клуб „Максимир” от Хърватия. А от 14 до 22 октомври 2022 г. в Загреб, 
Хърватия, по проекта за младежки обмен „Танцът като средство за промяна”, финансиран 
от Европейския съюз, се състтоя младежки обмен с участието на млади хора от България, 
Румъния, Хърватия и Полша. Основната цел на проекта беше да стимулира социалното 
включване на младите хора с увреждания, както и да създаде мост между различните со-
циални групи, и да изгради по-добро взаимно разбиране и диалог.

През 2019 г. стартира проектът „Sign Links” реализиран с партньорството на 6 учас-
тници от  три държави от Европейския съюз (Гърция, България и Малта): Гръцката фе-
дерация на глухите (HFD); Съюзът на глухите в България (СГБ); Асоциацията на глухите в 
Малта (DPAM); Университетът на Западна Македония (UWM); Детската градина за глухи 
и тежкочуващи деца на Аргируполис (KDA) и OpenPedia (OP) – частна компания.

Проектът „SignLinks” си е поставил за цел да обучи глухи хора да бъдат ролеви модели 
за света на глухите и този на чуващите, а това от своя страна ще предостави възможност и 
на двете страни да имат щастлив и продуктивен живот и да положат началото на стандар-
тите, които други да последват в съответните партниращи държави в Европа, и в света.

Проектът завърши успешно през 2022 г.

По повод рождения ден на СГБ - 12 юли, всички районни организации проведоха 
различни и многообразни инициативи с участието членовете си, за да отбележат по-
добаващо празника.

През юли се проведе още едно национално събитие с участието на глухи състезате-
ли от цялата страна – 12 национален събор със състезания по спортен риболов. 
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Сбогом на 2022 – една добра, изпълнена с богати прояви година
В младежкия лагер на ЕСГМ, който се проведе от 14 до 21 август в местността „Valma 

Holiday Camp” близо до Талин, Естония, взеха участие представители на МОСГБ. В тази 
голяма международна проява участваха млади хора и лидери от 18 държави. 

През август и септември екипът на „Пощенска кутия за приказки”, съвместно с пре-
водачи на Съюза на глухите в България, проведе специална  изява за превод на разкази 
– „#ПърваРабота”. Кампанията беше насочена към младежи до 29 г. и имаше за цел 
да ги предизвика да споделят своя опит, очаквания и надежди за първата им работа.

 Ежегодно Европейската комисия организира честване на Европейския ден на ези-
ците (26 септември). По този повод на 17 септември в столицата беше осъществе-
но събитието „Панаир на езиците”, което се проведе на площад „Славейков” и в него 
участва представител на СГБ с брошури, игри, викторини и занимателна информация за 
широката общественост. 

По случай международната седмица на глухите хора от 19 до 25 септември 2022 
г. НПО участваха в изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за 
всички” с различни дейности. Официалното откриване беше на 19 септември в град-
ската градина пред Народния театър „Иван Вазов”. 

От 11 до 16 октомври във Вилнюс, Литва, Европейски съюз на глухите младежи 
във връзка с образователен семинар проведе среща с участници от България, Порту-
галия, Испания, Германия, Словакия, Франция и Литва. Бяха проведени редица меро-
приятия на тема „Младежка работа”, които подпомагат образованието и развитието на 
участниците. Младите хора имаха възможност да опознаят и опита на други страни при 
възпитанието и обучението на подрастващите. 

От 12 до 14 октомври по проекта „Възход”, финансиран от EDF/ ЕФХУ и Фондация 
CITI/СИТИ глухи представители от СГБ и МОСГБ взеха участие в уъркшопа (семинар) 
„Основни знания за застъпничество и лобиране” в София.   

От 28 до 30 октомври в хотел „Диана 3” в кв. „Дианабад” в столицата се проведе 
Шестото първенство по шахмат за глухи на СГБ, организирано от Съюза на глухите в 
България съвместно със Спортната федерация на глухите в България и с финансовата 
подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по програма за развитие на спор-
та за хората с увреждания. В първенството взеха участие състезатели от 10 шахматни 
клубове от цялата страна, които бяха победители в регионалните шах турнири по места. 

А на 31 октомври младежкото пространство на първия етаж в сградата на СГБ в 
столицата беше отпразнуван Хелоуин. Участваха 28 глухи и чуващи деца, които пре-
живяха страхотни приключения и прекараха чудесно. МОСГБ предостави средства за 
материалите и за наградите на Хелоуин. 

Пак на 31 октомври Хелоуин изживаха и децата и възрастните в Бургас и в Шумен.  
Клубът на РО  в Шумен беше станал „вълшебно“ място, благодарение на усилията на 
членовете на ръководството. А костюмите бяха уникални. Във веселието се включиха и 
малки и големи, но най-щастливи разбира се бяха децата, които дълго ще помнят  това 
прекрасно шоу.

На 9 ноември в Нов театър-НДК в София зрители и почитатели на театралното из-
куство от цялата страна станаха свидетели на иновативно културно събитие – предста-
вяне със субтитри, жестов и словесен език на спектакъла „Биологични особености 
на гълъбите” на Красимира Дуковска в партньорство със СГБ и МОСГБ. В представле-
нието участваха глуха актриса и чуващи актьори от НБУ. Проектът беше реализиран с 
подкрепата на Национален фонд „Култура”. 

От 11 до 13 ноември в София се проведоха национален младежки семинар и 
годишно отчетно-изборно събрание на МОСГБ. Беше избрано ново ръководство на 
МОСГБ.

От 23 до 27 ноември в София Европейски съюз на глухите младежи проведе меж-
дународен форум със семинари с участието на представители от България, Португа-
лия, Испания, Германия, Словакия, Франция и Литва. Бяха проведени редица меро-
приятия на тема „Младежка работа”. 

От 1 до 19 декември по пилотен проект „Хей, ръчички!“  за подпомагане процеса 
за приобщаване на глухите деца в детски градини на територията на Столична общи-
на с цел приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постига-
не на естествено и пълноценно общуване в София взеха участие глухи артисти. 

Една нова инициатива – коледен празник с аниматор се проведе на 12 декември в 
младежкото пространство в културния дом на СГБ. Инициативата беше осъществена 
съвместно с младежката организация към СГБ.

В края на годината членовете на териториалните и районните организации тра-
диционно се включват в отбелязването на трети декември, международният ден на 
хората с увреждания.

  Пак така традиционно, по повод предстоящите коледни и новогодишни празни-
ци всички се събират да изпратят заедно отиващата си година, като изразяват надеж-
дите си, че новата 2023 г. ще е здрава, мирна, по-добра и благодатна.

Публикацията подготви Петра Ганчева
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„Доколкото знам, веро-
ятно съм известна като пър-
вия глух стриймър (в Китай)”, 
казва Ruolan Zhang, която 
започна стрийминг на ки-
тайската платформа Yingke 
през 2015 г.

 Всяка вечер до 4 часа су-
тринта Джан излиза на живо 
в Douyin - китайската и ори-
гинална версия на TikTok.
Нейните последователи ос-
тават до късно, докато 28-го-
дишната Джан, води тихи 
потоци. Любопитни фенове 
я засипват с комплименти и 
въпроси, чудейки се дали и 
те могат да постигнат нейната 
лъскава естетика на it-girl. „Ка-
къв нюанс на червилото но-
сиш?” и „Къде взехте чара?” 
са най-често задаваните й въ-
проси. Това е рутина, която е 
създавала през последните 
седем години, което пък от 
своя страна й е помогнало да 
си изкарва прехраната. 

Джан загубила слуха си 
постепенно, след като несъз-
нателно приемала забране-
ни сега лекарства като дете. 
Вместо да се предаде, тя за-
почва да използва самоучи-
тел по китайски жестов език. 
Притежава и преносим таблет 
за писане, за да комуникира 
с феновете си. Сега тя прави 
това с над 820 000 фенове, 
Джан отдава успеха си отчас-
ти на пандемията, която за-
държа мнозина у дома, а те се 
нуждаят от онлайн забавле-
ние.

„На глухите приятели то-
гава не им беше лесно да си 
намерят работа, така, че те за-
почнаха един след друг да ин-
вестират или да се посветят на 
света на стрийминг на живо”, 
казва Джан, която е базирана 
в югозападния китайски град 
Чънду .

Други глухи и хора с увре-
ден слух на живо по целия 
свят направиха същото през 
последните години, използ-
вайки комбинация от цифро-
ви таблети за писане, жесто-
вите езици или словесен език, 
за да се ангажират с нетърпе-
ливи фенове онлайн.

Фенгли Джао, роден глух, 
казва, че тихото предаване на 
живо създава усещане за спо-
койствие, докато той и негови-
те последователи разговарят 
за живота и представят по-го-
лямата картина. „(Феновете 
ми са) пълни с позитивизъм”, 
каза 28-годишният стриймър. 
Рано се е научил да комуни-
кира със жестове от майка си, 
която също е глуха.

„Феновете чувстват, че 

атмосферата на безшумен 
поток на живо им носи спо-
койствие и радост. Това може 
да помогне за излекуване на 
състоянието на сърцата им”, 
каза базираният в Пекин тво-
рец. Тези ползи за психичното 
здраве влязоха в действие, 
когато Джао се озова в търсе-
не на нови начини за свърз-
ване без контакт лице в лице 
през април. Строгата „полити-
ка за нулева COVID-19”, блоки-
ра целия град. Китай задър-
жа милиони в домовете им 
в продължение на седмици. 
„Останах близо месец”, казва 
той.

 След това Джао започва да 
публикува по-последователно 
онлайн, като в крайна сметка 
се включва в безшумни пото-
ци, в които той не само пре-
подава китайски жестов език, 
но и споделя любовта си към 
фотографията, изкуството, 
къмпингуването, готвенето и 
тренировката със своите 40 
200 последователи. 

Въпреки това, може би 
най-голямото предизвика-
телство за глухите стрий-
мъри на живо по целия свят 
е чистата липса на осведо-
меност извън конкретни он-
лайн общности.

 Често срещано погрешно 
схващане е, че човек, който 
говори американски жестов 
език (ASL) или междунаро-
ден жест (IS), може да разбе-
ре други жестови езици. Но 
има над 300 различни вида 
жестови езици, които се го-
ворят по целия свят, а акцен-
тите също могат да варират в 
зависимост от региона, спо-
ред департамента по линг-
вистика към университета 
„Галодет”, частен изследова-
телски университет за глухи 
и студенти с увреден слух 
във Вашингтон. Някои интер-
нет потребители на Tandem, 
приложение за изучаване на 
език на общността, погреш-
но декларират владеенето 
на жестов език и говорят с 
„емотикони”, което допъл-
нително показва необходи-
мост от повишена осведоме-
ност за жестовия език.

 С десетки хиляди потреби-
тели, участващи в безшумни 
потоци на приложения като 
Bigo Live — Азия не е един-
ственият регион, където съз-
дателите — глухи и хора с ув-
реден слух, издават гласовете 
си. Глухите стриймъри в САЩ 
също намират начини да на-
правят тихите потоци в Twitch 
по-приобщаващи за всички 
аудитории. От Пакистан до 

Филипините хиляди глухи и 
хора с увреден слух стрий-
мъри също намериха общност 
онлайн чрез приложението за 
стрийминг на живо чрез  Bigo 
Live, където могат да стрийм-
ват самостоятелно, или да се 
присъединят към мултистрий-
мове. 

Мултипотоците позволяват 
на няколко души да стриймват 
едновременно, като подгру-
пите обикновено се основават 
на местоположение или спо-
делени интереси. Като част от 
своите планове, Bigo Live – със 
седалище в Сингапур – скоро 
ще предложи функция, която 
позволява на потребители-
те да включват надписи на 
английски, бангла, китайски, 
арабски и др.

Години наред създателите 
на съдържание в YouTube и 
TikTok изразяват разочарова-
ние, тъй като много медийни 
компании не успяват да вклю-
чат подходящи инструменти 
за надписи по време на пото-

ци на живо. 
Въпреки че Google беше 

един от първите, които про-
правиха пътя за видео надпи-
си в началото на 2000 с ръчни 
надписи, едва през октомври 
2021 г. YouTube пусна своята 
функция за автоматични над-
писи на живо, която най-на-
края позволи на потребите-
лите да създават автоматични 
надписи на потоци с мини-
мум 1000 абонати. За съжале-
ние хората и разработчиците 
може би забравят, че хората 
с увреждания съществуват и в 
общността на игрите.

Преди няколко седмици 
YouTube, собственост на ком-
панията-майка на Google, 
Alphabet, обяви, че потре-
бителите ще могат също да 
предлагат редакции за авто-
матични надписи за видео-
клипове. Функцията, която 
все още е в бета режим, в 
момента е достъпна само за 
избрана група потребители, 
използващи надписи на ан-

глийски език. „Нашата цел е 
да подобрим автоматичните 
надписи и да направим ви-
деоклиповете по-достъпни за 
всички зрители. Този тест ще 
се разпространи в малък про-
цент от видеоклиповете”, каза 
служител на Google в тема на 
общността на YouTube.

 По очевидни причини 
автоматичните надписи на 
живо в онлайн платформите 
могат да бъдат полезни, но 
те обикновено разчитат на 
технология за разпознава-
не на реч, която създатели 
и експерти казват, че често 
се улучва или пропуска. В 
резултат на това преживя-
ванията варират от стример 
до стример. Понякога над-
писите са прилични поради 
яснотата на гласа на човека, 
а оборудването и настройки-
те, които използва, са отлич-
ни и с високо качество – така 
че автоматичните надписи 
на живо могат да доставят 
точните думи. В други слу-
чаи автоматичните надписи 
могат да причинят ненужна 
драма чрез добавяне на не-
подходящи коментари, или 
различни странни интерпре-
тации, които не са видими за 
стриймъра. И все пак създа-
телите на функцията за глухи 
и хора с увреден слух виждат 
надписите като лесен начин 
за осигуряване на достъп-
ност за всички аудитории.

 Освен навигирането в сай-
тове или платформи, които 
нямат съществена достъп-
ност, има друго, по-зловещо 
предизвикателство, пред кое-
то са изправени създателите 
на съдържание за хора с увре-
ден слух – онлайн измамници, 
които се преструват на глухи. 
Докато споделя историята си 
с последователите си, Джан, 
която печели около хиляда 
долара на месец, предавайки 
на живо, казва, че съдържа-
нието й се противопоставя от 
хора, които не вярват, че тя е 
глуха. Скептицизмът онлайн 
може да не е напълно неос-
нователен. Джан казва, че 
познава хора, които се прес-
труват на глухи, за да спечелят 
благоволението на феновете 
и да спечелят тяхното дове-
рие и пари.

И все пак, създателите на 
съдържание за глухи и хора с 
увреден слух се стремят да се 
съсредоточат върху това, кое-
то хората в техните общности 
могат да постигнат – въпреки 
бързите, или погрешни пред-
положения на интернет по-
требителите. Има още много 
да се направи, за да се пре-
махнат бариерите в почти вся-
ка индустрия.

 Хората трябва да помнят, 
че има глухи и хора с увреден 
слух. Ние не живеем само във 
филми или в телевизионни 
предавания — или каквото и 
да е друго. Ние сме честни и 
искаме да бъдем част от общ-
ността.

Росица Караджова 
по материали от 

интернет

ВЪТРЕ ВЪВ ФАНТАСТИЧНО ТИХИЯ СВЯТ 
НА ГЛУХИТЕ СТРИМЕРИ

Тихите потоци привличат милиони зри-
тели в социалните медии по целия свят, но 
достъпността в интернет остава проблем.

 Влизате в потока на живо. Стикери и 
коментари заливат екрана, когато идват 
въпроси от нетърпеливи фенове. Но няма 
бомбастични звукови ефекти, или караоке 
пеене. В този поток цари тишина – и визуал-
ните изображения са кралица.
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ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА

Периодът на ренесанса е 
забележително продуктивно 
време в изкуството, където 
глухите хора могат да изгра-
дят успешна кариера. Кариера 
за изследване на живота от 
някои от глухи мъже в Европа, 
които са се научили как да из-
разяват себе си и да общуват 
чрез своето изкуство. 

През 1482 г. Леонардо да 
Винчи напуска Флоренция, къ-
дето е започнал кариерата си 
около десетилетие по-рано и се 
насочва към Милано. Там той 
получава поръчка за олтар – Де-
вата на скалите – който изработ-
ва с няколко местни художници. 
Сред тях са братята Амброджо и 
Еванджелиста де Предис. Докато 
бива отседнал при семейство де 
Предис, Леонардо се запознава 
и с другия артистичен син, Крис-
тофоро. За разлика от братята си, 
Кристофоро предпочита да ра-
боти в миниатюра и става извес-
тен с производството на изящно 
осветени книги. Той също е глух. 
Познат от съвременниците като 
„глух и ням”, това означава, че той 
използва знаци и жестове, за да 
общува – и те правят впечатление 
на Леонардо. В бележки, публику-
вани по-късно в трактат върху жи-
вописта, той наблюдава колко из-
разителен може да бъде жестови-
ят език. И съзнателно започва да 
насърчава художниците да изуча-
ват „движенията” на глухите хора, 
които „говорят с ръцете, очите и 
веждите, както и с цялото си лице 
в желанието да изразят идеята в 
ума си”. Кариерата на Кристофоро 
като глух художник е необичайна, 
но далеч не е уникална в ренесан-
сова Европа.

В Рим друг глух художник на 
име Пинтурикио наскоро е ра-
ботил върху фрески за Сикстин-
ската капела, преди по-късно да 
декорира апартаментите на Бор-
джия във Ватикана. Произхожда 
от  Умбрия, Италия. Загубил е 
слуха си като малко дете и об-
щува с жестове, някога известни 
като sordicchio (грубо означава-
що „малък глух човек”). Освен 
високопоставени поръчки в Рим, 
кариерата на Пинтурикио го от-
вежда в Сиена и Перуджа. 

Успехът на глухите худож-
ници не е ограничен само до 
Италия. Един от най-известните 
художници в Испания от 16 век 
е Хуан Фернандес Наварете.
През 1568 г. той е назначен за 
придворен художник на Фи-
лип Втори и работи върху ве-
ликолепния дворец на краля 
Ел Ескориал. По-известен като 
„ел мудо“ („мутият”), Наварете 
работи в Италия, като посеща-
ва Венеция, Флоренция, Рим 
и Неапол, преди да се върне в 
Мадрид.   В Холандия един от 
водещите художници на пей-
зажна живопис през холанд-
ския златен век е бил предези-
ково глух: Хендрик Аверкамп.

Специализирайки се в зимни 
пейзажи, той се радва на огро-
мен успех през живота си, тъй 
като неговите творби са едни от 
най-скъпите картини, продава-
ни в Амстердам.

Какво направи 
изкуството 
привлекателна кариера 
за глухите хора?
Отчасти това се дължи на 

факта, че може да се осъщест-
вява чрез зрение. В цяла Евро-
па предезиково глухите деца 
са склонни да бъдат насочвани 
към практически занаяти, които 
могат да научат предимно чрез 
наблюдение. В ранна модерна 
Англия глухите момчета редов-
но чиракуват като шивачи и ко-
вачи, но за тези от по-богатите 
семейства подходяща алтер-
натива е да учат при художник. 
През 1654 г. Уилям Гауди – на-
следник на обширни имоти в 
Норфолк – урежда най-големия 
си син Джон, който е глух, да 
тренира с местния художник 
Матю Спелинг.

Семейството е скептично 
настроено, особено дядото на 
Джон, който не желае да покрие 
разходите, като твърди, че тъй 
като Джон „е останал без думи, 
няма какво повече да се очак-
ва от него”. Неговото мнение 
обаче постепенно е отхвърлено 
и Джон скоро се присъедини 
към по-малкия си брат Фрам-
лингам, който къщо е глух. В 
крайна сметка братята отиват 
в Лондон, за да се обучават в 
ателиетата на сър Питър Лели
(придворен художник на крал 
Чарлз Втори). Копирането е ос-
новен елемент от художестве-
ното обучение през този пери-
од и това е метод на обучение, 
който е много подходящ за бра-
тята Гауди. Спелинг изпраща на 
по-възрастния Джон снимки, от 
които да работи, включително 
една от „кралските принцеси”, 
която „копираше на колене”. В 
един момент Джон се „ударя” 
в творческа стена, докато Спе-
линг го няма. На което учителят 
казал на бащата на Джон да го 
накара да „следва модела, кой-

то му зададох” и да обещае, че 
има „чудесни неща, които да 
нарисува, когато дойда тук”.

Значителна пречка за прелинг-
вално глухите деца и за децата, 
които могат да чуват, е, че обу-
чението на художник е скъп биз-
нес. Когато Джон се премества в 
Лондон, семейство Гауди плаща 
съвременния еквивалент от око-
ло 17 000 паунда на година за не-
говите уроци, плюс разходите за 
настаняване. Може би не е изне-
надващо, че много от глухите ху-
дожници идват от богати семей-
ства. Такива са Хуан Фернандес 
Наварете, Хендрик Аверкамп и 
Бенджамин Ферерс (предлинг-
вално глух мъж, който учи в худо-
жествената академия, създадена 
от водещия художник-портретист 
Годфри Кнелер), имаха заможен 
произход. Друг глух мъж, Ричард 
Крос, е посещавал рисувалното 
училище, създадено от Уилям 
Шипли през 1750 г. от дворянско 
семейство в Девън.

Изкуството им беше 
ли форма на 
комуникация?
За някои предезиково глухи 

хора рисуването е нещо пове-
че от призвание: то е средство 
за взаимодействие със света 
на слуха. Има много разкази за 
хора с увреден слух, които из-
разяват себе си чрез изкуство. 
Един от най-зрелищните приме-
ри е работата на Лука Рива през 
1624 г. Художник в Милано, той 
създава собственото си завеща-
ние, като рисува серия от кар-
тини. Например, скица на група 
мъже, играещи карти, е начин 
да обясни, че иска да остави на 
племенника си, известен комар-
джия, малка сума пари. Глухите 
хора биха могли да използват 
рисуването, за да улеснят еже-
дневните си взаимодействия. 
Например Джон Дайт, книго-
везец в Ексетър от 17 век, носел 
бележник, в който рисувал кар-
тини, когато хората не разбира-
ли жестовия му език. По-малки-
ят брат на Гауди, Фрамлингам,
носи постоянно тебешири и дру-
го оборудване за рисуване, за да 
му помага да общува. 

Изглежда, че рисуването е 
било значителна част от обу-
чението за глухи, тъй като те-
традките, оцелели от 17 и 18 
век, показват как учителите са 
използвали снимки, за да по-
могнат на глухите деца да се 
научат да четат и пишат. По 
време на ранния модерен пе-
риод все още има  съмнения 
относно това, доколко пред-
лингвално глухите хора могат 
да бъдат държани напълно 
отговорни по закон, тъй като 
широко  разпространеното въз-
приятие за тях е като за „бебе-
та”, поради това, че не говорят 
гласно. Следователно изкуство-
то се превръща в мощен начин 
за глухите хора да демонстри-
рат способността си за рацио-
нално мислене. 

Между 1710 и 1720 г. Бен-
джамин Ферерс трябва да 
води няколко съдебни дела, за 
да претендира за наследството 
си, докато най-накрая е обявен 
за „способен” да управлява 
делата си в канцлерския съд. 
След това той се явява и в об-
щия съд, където няколко от не-
говите картини са  представени 
като допълнително доказател-
ство, че той е с „добро разби-
ране”. Така, че му е позволено 
да наследи имуществото си. На 
следващата година Ферерс ри-
сува една от най-известните си 
картини, the court of chancery, 
по време на управлението на 
Джордж Първи.

Как са приемани такива 
творци по онова време 
и какво е тяхното 
наследство днес?
В ренесансова Европа е имало 

убеждение, че предезиково глу-
хите хора са по-склонни да бъдат 
добри художници, отколкото чу-
ващите, тъй като едно от сетивата 
им – в този случай зрението – ще 
„компенсира” липсата им на слух. 
В стихотворение, прославящо Бен-
джамин Ферерс след смъртта му 
през 1732 г., Винсент Борн твърди, 
че неговата глухота му е позволи-
ла да посвети целия си живот на 
„мълчаливото изучаване на изку-
ството”. Леонардо да Винчи твър-
ди, че глухите хора могат да „раз-
берат всяка злополука на човеш-
ки тела по-добре от всеки, който 
може да говори и чува”.

Тези художници – които 
представляват само малка 
част от многото художни-
ци с предлингвална глухота, 
идентифицирани наскоро от 
историците на изкуството Ан-
джело Ло Конте и Барбара Ка-
мински – създадоха успешни ка-
риери във време на артистични 
иновации. Техните творби все 
още могат да се видят в гале-
рии в цяла Европа. Те са работи-
ли като художници, емайльори 
и понякога учители и тяхното 
наследство е постоянен запис 
на приноса на глухите хора към 
ренесансовата култура.

Росица Караджова, по 
материали от интернет

„ТИХИТЕ” ИЗКУСТВА ПРЕЗ РЕНЕСАНСА
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Отговор от бр.  20

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. Голяма чаша за вино. 5. Домакински съд с плоско дъно.10. Древноеги-
петски бог на  град Тива.12. Частна  национална телевизия. 13. Плавателен съд.  14. Вид 
изкуствена прежда. 16. Подарък. 17. Река в Русия. 19. Длъжностно лице в древен Рим. 
22. Музикална нота.  24.Обединени нации. 26. Иглолистно дърво. 28. Жената на Адам. 
30. Мъжко име с арабски произход.  32. Музикална  нота. 33. Първокласен пилот. 34. 
Японски театър. 36. Отглас. 37. Героиня от филма „На живот и смърт”.  38.Американски 
музикален филм(1979 г.)
OТВЕСНО: 1.Музикален термин, описващ тонове с ниска честота или обхват. 2. Дър-
жава в югозападна Азия, разположена в югоизточния бряг на арабския полуостров. 3. 
Християнски празник. 4. Вид руски самолет.  6. Десен  приток на река Дунав, влива се 
при град Пасау. 7. Орбиталният период от време на земята, движеща се около слън-
цето. 8. Гаранционен подпис на поръчителя върху полица, или подаване на отделен 
документ. 9. Дървено легло в хижа.11. Лодката на Тур Хейердал. 14. Музикална нота. 
15. Отрицание. 18. Кантон в западна Швейцария. 20. Музикална нота. 21. Името на 
българска писателка ,,Случаят Джем’’. 23. Името на френски артист и певец. 25. Вид 
северен елен. 27. Влакнодайно разстение. 28. Европейски съюз. 29. Името на френска 
артистка. 31. Гъста гора. 33. Жребец. 35. Съгласие.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

Всички обичаме дните, в кои-
то празнуваме Коледа и изпраща-
нето на старата година. И най-ве-
че – посрещането на новата, из-
пълнено с много вяра и надежда. 

И всички още от началото на 
декември се захващаме с укра-
сата, посветена на тези празнич-
ни дни. 

Все повече, обаче, стават хо-
рата по целия свят, загрижени за 
климата, за опазването на при-

родата, за самата Земя – техният 
дом. И посветени изцяло на тази 
грижа, предлагат най-различни 
идеи, които да спестят унищо-
жаването на елхите и борчетата 
по време на празниците.

 Като израз на съпричаст-
ност – предлагаме ви техните 
идеи, някои от които са наистина 
прекрасни, както се вижда и от 
снимките.

Петра Ганчева

Декември не е просто месец, 
както Коледа не е просто праз-
ник. Това е времето ни заедно, 
това е очакването и надеждата 
чудото да стане. Моментите, ко-
гато усещаме колелото на поко-
ленията да се завърта. Това са 
дните ни на почивка, на твор-
чество, на приказки до късно за 
стари случки и кроежи на новите 
планове над чаша кафе. Без да 
бързаме, без да се напрягаме. 
Коледа е в любовта, която ни 
обединява.

Коледа не е пазаруване на 
тонове храна, която после ще из-
хвърлим.

Коледа е проста домашна 
храна, която всички обичаме. 
Курабийки и сармички, питки и 
ошав.

Коледа не е безспирно търча-
не за подаръци, които ще затво-
рим в някой шкаф.

Коледа е миг мисъл за лю-
бим човек и откриване на точно 
нещо, което ще го направи щаст-
лив. А това може да е шипков 
мармалад.

Коледа не е планове, които се 
провалят от нямане на време, от 
трескаво бързане.

Коледа е тихото ни време за-
едно в правене на... нищо. Прос-
тата наслада, че сме заедно.

И все пак... дали знаем всичко 
за Коледа?!?

Дядо Коледа
Добрият старец е, може би, 

най-яркият образ, който днес се 
свързва с коледните празници. 
Както много приказки са били 
доукрасявани и преработвани, 
за да стигнат до нас, така и бело-
брадият старец, който е символ 
на радостта и щастието, е минал 
през много трансформации. Не 
само при различните народи. 
Според най-разпространената 

легенда, дядо Коледа всъщност 
е свети Николай. Преди да ста-
не известен като дядо Коледа, 
най-популярното име на до-
брия старец е било Татко Коледа 
(Father Christmas).

Сегашният му образ е създа-
ден преди 137 години, през 1881 
г. и негов създател е Томас Наст, 
който през 1863 г. го е нарису-
вал за първи път. Художникът го 
е представил по доста по-раз-
личен начин – облечен в дре-
хи, имитиращи американското 
знаме – звезди и райета. През 
следващите години Наст е полу-
чавал за задача да илюстрира 
коледния дух и малко по малко, 
образът на дядо Коледа е ево-
люирал – през 1881 г., когато го 
виждаме леко шишкав, засмян, 
носещ играчки, брадат, с шапка, 
зачервени от студа скули, дори 
леко рошав. Това е и образът, 
който по-късно фирмата Кока-Ко-
ла превръща в своя празнична 
визия. Но с една важна подроб-
ност – заменя лулата в дясната 
му ръка с бутилка кока-кола. Така 
от 1900 г. до 1930 г. се утвържда-
ва образът на дядо Коледа – пъл-
ничък, с червени дрехи, брада, 
засмян. Факт, че чак през 1931 г. 
се появява известната реклама 
на компанията. 

В някои страни от северна Ев-
ропа дори и днес подаръците за 
децата не идват на 25 декември, 
а на 6 декември – денят на свети 
Николай. 

Шейната, с която лети, се поя-
вява, след като Ървинг през 1812 
г., публикува текста си, в който 
свети Николай се появява, мина-
вайки над върховете на дървета-
та с летяща шейна.

А откъде идва името на праз-
ника? Christmas на английски 
(най-популярното име на Коле-
да) идва от съчетанието на думи-
те Christ (Христос) и Mass (Меса). 
Словосъчетанието е било: 
Christ’s Mass (от староанглийски 
Crīstesmæsse). За пръв път тази 
дума (Christmas) е била използ-
вана през 1038 г. А на славянски-
те езици Коледа се е появила от 
латинската дума calendae – пър-
вият ден на месеца. Но също така 
думите Коляда, Каляда, Коледа и 
Kalėda са в пряка връзка с името 
на славянския бог на зимата Ко-

ляда, който се чества на зимното 
слънцестоене, което всъщност е 
на Коледа. 

И, накрая – за елхата. Тясно 
свързана с езическите обичаи в 
северна Европа (особено в Герма-
ния), преди векове елхата е дължа-
ла своя престиж на хипотетичната 
си способност да привлича мъл-
нии. В древни времена се е смя-
тало, че мълнията е от божествен 
произход и всичко, което привли-
ча мълниите, трябва да е свеще-
но. А в древността за германците 
това дърво е било местообитание 
на елфи, които живеят в ствола му 
и  биха могли да се намесят в жи-
вота на хората. Известно е, че из-
ползването му като коледно дър-
во е продължение на това, което 
дъбът първоначално е имал сред 
германците – дърво, което също е 
било свещено за тях и около кое-
то са се извършвали обреди. Нео-
бикновено съвпадение обединя-
ва съдбите и значенията на двете 
дървета. Когато свети Бонифаций, 
проповядващ християнството на 
тези народи, отсича дъб през VIII 
век и когато той пада, като мачка 
много храсти, но една елха оце-
лява, светецът казва: „Ето дърво-
то Господне; наречете го отсега 
нататък дървото на детето Исус!”. 
И вече през европейското сред-
новековие става практика Коледа 
да се характеризира с него. През 
ХVI век обичаят е толкова широко 
разпространен, че един елзаски 
указ от 1560 г. разпорежда никой 
да няма повече от едно дърво и 
височината му да не надвишава 
осем фута.

В онези дни по клоните му 
се окачвали хартиени рози, 
бонбони, златни листа, ябълки 
и захарни бонбони. Изглежда, 
че Мартин Лутер е добавил све-
щи, обичай от древен суеверен 
произход: запалените светлини 
представляват душите на мърт-
вите предци. Скоро практиката 
се радва на обща благосклон-
ност и към ХVIII век дървото на 
Христос, елхата на германците, 
се утвърждава в повечето страни 
от Европа.

Какво не знаем за един 
обичан празник – Коледа

И В ПРАЗНИЦИТЕ

С грижа към Земята – 
нашият дом




