
Културата на глухите хора по света е необо-
зрима. Тя е и всеобхватна, когато става дума за 
национални особености, за житейски предопре-
делености, за различия в бита и езика. Но винаги 
е обединяваща за глухите хора – за тези,  които я 
създават и владеят.

Днес, уважаеми читатели, ще ви заведем нада-
леч, чак в Нова Зеландия.

 За да ви представим една държава, в която жес-
товият език е на почит. А асоциацията на глухите 
там  прави всичко възможно за да осигури  всякак-
ва подкрепа за  хората с увреден слух. 

Четете на стр. 7 
за успехите на Асоциацията на глухите в 

Нова Зеландия и нейните членове
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ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

ГЛУХИТE ПО СВЕТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

На 19 януари т. г.  депутатите в Народното събрание на 
второ четене приеха внесените от вносителите на ГЕРБ-
СДС промени в Закона за хората с увреждания. В мотиви-
те си вносителите посочват, че тези промени са в отговор 
на проблемите, породени от забавянето на решенията на 
органите на медицинската експертиза и невъзможност-
та засегнатите граждани да упражняват правата си не по 
тяхна вина. До постановяване на ново експертно реше-
ние и влизането му в сила хората с увреждания на прак-
тика остават без средства и социална подкрепа.

В текстовете се предвижда при забавяне на ТЕЛК, в 
случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания 

да запазят правата си и финансовата и социална под-
крепа за тях да продължи: „Когато лицата са подали 
заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК 
не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на 
експертните им решения и е налице забавяне в медицин-
ската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона 
за здравето, срокът на действие на индивидуалната 
оценка на потребностите продължава до издаване на 
нови експертни решения на териториалните експертни 
лекарски комисии (ТЕЛК) или националната експертна 
лекарска комисия (НЕЛК) без прекъсванеˮ.

Продължава на стр. 2

НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПРИЕХА ПРОМЕНИТЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ОТ ТЕЛК

Ръководството на младежката организация към Съюза на 
глухите в България уведомява всички млади и подкрепящи 
членове на СГБ, че от 2 до 5 март тази година се организира за 
5-и път зимен лагер на МОСГБ.

Лагерът ще се проведе в курортен комплекс „Самоковˮ – 
хотел „Арена”. Общата тема на семинарите и обсъжданията по 
време на лагера е „Глухите могат!” 

Срокът за записване за участие в лагера е  20 февруари  т. г. 
Цената на пакет за участие за три дни е 195 лв. на човек. В 

пакета са включени 3 нощувки, храна, басейн, парна баня, сауна 
плюс още изненади.

За деца от 5 до 14 години цената е с 50 % отстъпка. Младежи 
под 18 години трябва да са с придружител, или с декларация от 
родител. 

Забележка: За деца под 4 години настаняването е безплатно, 
като естествено, ще спят при родителите си. Но се заплаща за 
храната, както и   тениската.

Разходите за транспорт се поемат лично от участниците.
 Записването за участие в зимния лагер става в МОСГБ, като 

за контакт и събиране на суми са определени Алекс Йорданов, 
Иво Ибришимов и Вилдана Демерджиева.

 Ако имате въпроси, както и за допълнителна информация, 
може да се свържете с Aleks Yordanov, Ch Ib и Vildana Demerdjieva
във фейсбук, или инстаграм, с лично съобщение, или 
видеоразговор.

 Очакваме ви! 
Росица Караджова, председател на МОСГБ

Зимен лагер на МОСГБ 
през 2023 година!

Далеч в миналото се губят 
корените на празника Бабинден. 
Сега  неговите символи придоби-
ват ново значение, но той живее 
в нас по старому, тъй като е свър-
зан с раждането на новия живот. 

Традицията се пази и до днес, 
защото на този ден се отдава за-
служена почит и уважение към 
труда, грижите и умението на 
съвременните „баби” – лекари, 
акушерки и сестри, за да се по-
яви на света чаканата и свидна 
рожба – най светлата радост на 
човека.

Четете на стр. 4, 5 и 6 за 
празничното настроение и 

пожеланията за здраве

Нова Зеландия – добрата земя за глухите хора

Бабинден – дошъл от древността, 
за да носи любов

В нашите организации в цялата страна този ден донесе радост и веселие
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От стр. 1

„Право на месечна финансо-
ва подкрепа в размер 57 на сто 
от линията на бедност имат хо-
рата с трайни увреждания над 
18-годишна възраст с над 90 на 
сто степен на увреждане с оп-
ределена чужда помощ, които 
получават социална пенсия за 
инвалидност или пенсия за во-
енна инвалидност, или пенсия 
за гражданска инвалидност, или 
наследствена пенсияˮ, решиха 
още депутатите.

 Регионалната здравна ин-
спекция ще уведомява служеб-
но лицата за необходимостта от 
редовно преосвидетелстване не 
по-късно от четири месеца преди 
изтичане на определения в екс-
пертното решение срок на трай-
но намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, прие 
парламентът.

Започнатите и неприключили 
производства до влизането на 
закона в сила, както и тези, които 
са започнати, но не са приключи-
ли до 4 месеца от влизането на 
закона в сила, се довършват по 
новия закон, но без да се взимат 
предвид сроковете.

На брифинг, след проведе-
но заседание на Министерския 
съвет на 25 януари т. г., ми-
нистърът на здравеопазването 
Асен Меджидиев заяви, че МС 

е одобрил промените в наред-
бата: „Промените в Наредбата 
за медицинската експертиза са 
в няколко посоки, като най-зна-
чимата и дългоочаквана от хора-
та с увреждания е промяната в 
Методиката за оценка на трайно 
намалената работоспособност, 
вид и степен на увреждане, в 
проценти. В основната си част 
направените промени са пред-
ложени от организации на хо-
рата с увреждания и са съгласу-
вани с експертните съвети към 
министъра на здравеопазване-
то по съответните медицински 
специалности. Промените в на-
редбата ще спомогнат за преци-
зиране на случаите, при които с 
категоричност трябва да се оп-
редели пожизнен срок на инва-
лидност и/или чужда помощ.ˮ 

Той посочи, че е отстранена и 
несправедливостта, свързана с 
невъзможността за определя-
не на чужда помощ при лица-
та с психични заболявания, на 
които са определени под 90% 
трайно намалена работоспособ-
ност. Промяната в тези текстове 
на наредбата ще допринесе за 
по-справедливото оценяване на 
лицата с психични заболявания. 
Същественото в тази промяна е 
отчитането на всяко едно увреж-
дане в общата оценка. Новият 
начин за изчисляване на оцен-
ката отразява най-високия про-
цент на най-тежкото увреждане, 
към който се прибавят 20% от 
сбора на процентите на всички 
съпътстващи увреждания.

„Наредбата дава възмож-
ност лицата, освидетелствани 

или преосвидетелствани в пе-
риода до влизането в сила на 
това постановление и за които 
с него са определени по-благо-
приятни условия за оценка на 
увреждането, да имат право да 
подадат заявление-декларация 
за преосвидетелстване извън 
случаите по чл. 56, ал. 1 от Пра-
вилника за устройството и орга-
низацията на работа на органите 
на медицинската експертиза и 
на регионалните картотеки на 
медицинските експертизи. Не се 
предвижда срок за това преосви-
детелстване, тъй като се очаква 
значителен интерес от лицата с 
увреждания и съществува риск 
от допълнително забавяне на 

експертизата от страна на ТЕЛК 
при ограничаване във времетоˮ, 
обясни още здравният министър. 
„Тези промени ще ускорят проце-
са по издаване на експертните 
решения, предстоят и други про-
мени, за което сме ангажирали 
„Информационно обслужванеˮ 
АД. Предвиждаме и промени по 
отношение на ТЕЛК съставите, 
така че да дадем възможност на 
повече експерти да извършват 
експертиза, което ще намали и 
сроковете за получаване на екс-
пертните решенияˮ, заяви още 
д-р Меджидиев.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от 

онлайн медиите

 „Честно казаноˮ - новата 
книга от Сара Нович, вече е 
преведена на български език 
и е на книжния пазар у нас в 
България. Това е роман, който 
следва година на разтърсващи, 
житейски, политически, семейни 
и романтични промени в живота 
на една директорка и нейните 
ученици в американско училище 
за глухи. 

Вдъхновението 
за „Ривър Валиˮ
Докато описва сградата и ат-

мосферата на училището за глу-
хи в романа си, Сара Нович се 
вдъхновява от сходно място в 
Пенсилвания - The Pennsylvania 
School for the Deaf. Макар че учи-
лището все още съществува, вече 
не предлага жилищна част за 
учащите. То е третото най-старо 
училище по рода си в САЩ. Него-
вият основател е бил производи-
тел и търговец от Филаделфия.

 Освен писател, Сара Нович 
е глух преподавател, и в публи-

кация в социалните мрежи спо-
деля: „В началото на всеки мой 
курс, посветен на общността на 
глухите, ме питат: „На какъв език 
е вътрешният ви монолог ?ˮ. От-
говорът е различен за всеки чо-
век (не само за глухите). Някои 
хора изобщо нямат такъв, други 
мислят в образи (като Айнщайн, 
например). При мен зависи от 
това, за което мисля. Но докато 
работех по „Честно казаноˮ, ма-
кар че пишех на английски, често 
си представях диалозите на жес-
тов език и дори как героите по-
казват имената си.ˮ

От книгата до малкия екран
 Вече е потвърдено, че „Чест-

но казаноˮ ще бъде превърната 
и в сериал. В една от главните 
роли ще влезе глухата американ-

ска актриса Милисънт Симъндс – 
звезда от трилъра „Нито звукˮ (A 
Quiet Place), а Сара Нович е част 
от продуцентския екип.

  По повод тази новина Нович 
пише: „Развълнувана съм, че ра-
ботя с такъв талантлив екип, за 
да може „True Bizˮ да оживее на 
екрана. Възможността да се спо-
делят автентични истории за глу-
хи със зрителите, е дългогодиш-
на моя мечта.

 Тази книга е голямо пъте-
шествие в глухата общност. Ще 
забележите един уникален и не-
познат свят, който те привързва 
от началото и до края да четете.ˮ

 Ако желаете да купувате или 
да подарите тази книга на ваши-
те близки приятели, родини, ко-
леги или любими хора, можете 
да я поръчате онлайн.

Линк: 
https://www.lemurbooks.com/
 Специални благодарности 

на издателството „Лемур”, 
което подкрепи идеята и раз-
пространява книгата заедно 
с факсимиле на нашата бъл-
гарска дактилна азбука с ло-
гото на СГБ и МОСГБ отгоре 
върху книгата. Така читате-
лите могат да се запознаят 

с азбуката на глухата общ-
ност.

 Посрещнах с удоволствие 
в сградата на СГБ прекрасната 
жена  Цветомила Димитрова, 
редактор на книгата, от изда-
телство „Лемур”. А тя донесе, 
специално за да подари, един 
екземпляр от тази книга на СГБ и 
МОСГБ.

Росица Караджова

„ЧЕСТНО КАЗАНО“ ОТВЪД СТРАНИЦИТЕ: 
три любопитни факта от книжния пазар в България

НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПРИЕХА ПРОМЕНИТЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ОТ ТЕЛК
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„Да, аз съм здрава, права, в 
трудоспособна възраст; образова-
на – с две висши, уредена в „нор-
малния” свят с добра работа и ви-
сок пост, с адекватно възнаграж-
дение. Искам да знам кой и защо 
ще ме съди, че съм имала сме-
лостта да излезна от ъгъла, в който 
бях  набутана не по рождение, а 
по класификация според степента 
придобита увреда. Увреда, причи-
нена в най-ранна възраст!   Искам 
да знам кой ще поеме отговорност 
за трудностите, пред които съм из-
правена и до ден днешен! Искам 
да знам кой ще ми плати за всяка 
пролята сълза в миг на безизходи-
ца! Искам да знам кой ще ме уте-
ши утре в немилостива ситуация, 
когато роднините ми няма да са 
край мен по чисто естествени при-
чини, а приятелите грохнат, също 
като мен, под напора на възрастта 
и годините! Искам да знам кой ще 
ми компенсира младостта, страха, 
колебанията, ожулените лакти, 
пропилените ми възможности, 
прекършените ми мечти!  Искам 
да знам кой и защо съди, и осъжда 
волята ми, желанието ми за живот, 
смелостта ми, устрема ми! Искам 
240 народни представители да ми 
отговорят защо съм занижена до 
ниво несъстоятелност и неспособ-
ност по законите на образование-
то, според които човек с над 50% 
намален слух не е годен да следва 
психология, право, медицина и 
още много други специалности!  
Аз съм със 100% загуба, тотална и 
двустранна загуба. Искам 240 де-
путати да ми отговорят защо съм 
изравнена с всички „нормалниˮ 
по показателя способност, що се 
касае до „огромното” обезщете-
ние, а в същото време съм лишена 
от равен и еднакъв достъп до въз-
можност за реализация, за кому-
никация, образование, обществе-
ни услуги! 

Някой пита ли ме какво ми е 
и колко ми струва, за да бъда на 
нивото, на което съм днес, с въз-
награждението, с което съм днес? 
Някой иска ли да знае как постиг-
нах това? Ще ви кажа – с труд, 
упоритост, талант и изградени 
умения, с воля и сила за живот.ˮ 
Тези думи са от статията „Да во-
диш един народ е велико; да му 
се подиграваш е престъплениеˮ, 
написана от Тилка Кайрякова по 
повод нескопосните промени в 
наредбата за ТЕЛК преди някол-
ко години, публикувана в нашия 
вестник. Съвсем наскоро депута-
тите одобриха нови промени в съ-

щата наредба, а в края на януари 
служебното правителство  обсъди 
поредния проект на постановле-
ние за изменение и допълнение 
на същата тази наредба. Затова и 
цитирам думите на Тилка, защо-
то продължават да са актуални; 
да показват и доказват на обще-
ството, че хората с увреден слух в 
много отношения превъзхождат 
„нормалнитеˮ хора и са неспра-
ведливо ощетявани, и то не само 
от обществото, но и от правител-
ството и държавата.

Дълъг път е изминала Тилка, 
докато постигне мечтите си и ста-
не това, което е днес – личност, 
достойна за пример, уважение 
и възхищение. Родена през де-
кември 1974 г., завършва обра-
зованието си в СПТУ „Ана Майˮ в 
Хасково. Впоследствие решава да 
развие уменията си на моделиер 
дизайнер и след няколко месеца 
постъпва в столичната школа по 
дизайн и мода към Института по 
маркетинг, която завършва успеш-
но през 1994 г. И само няколко го-
дини по-късно, през 2005-а, е при-
ета в  Академията за музикално, 
танцово и изобразително изкуство 
в Пловдив, във факултета „Музика-
лен фолклор и хореографияˮ, кате-
дра „Изобразително изкуствоˮ, къ-
дето след две години завършва с 
магистърска степен специалността 
„Сценографияˮ. Второто си висше 
образование придобива също в 
Пловдив, специалност „Българска 
филологияˮ...

Успоредно с това Тилка Кайря-
кова върви устремно нагоре и в 
професионалната сфера – започ-
нала работа като шивачка в хас-
ковското предприятие „Тих трудˮ, 
продължава на същата длъжност 
в столичната ЕТ „Блага Благоеваˮ. 
През 2001 г. вече е моделиер-кон-
структор във фирма за констру-
иране и изработване на уникал-
ни модели с дизайнер Марина 
Францети в Пловдив; от 2006-а до 
2010-а г. работи на същата длъж-
ност в пловдивската фирма „Нико 
Линардиˮ; а от 2010-а е модели-
ер-конструктор на дамско облек-
ло в ателието „Версайˮ, известно 
с уникалните си и оригинални 
официални тоалети. 

Тилка Кайрякова е член на 
Съюза на глухите в България от 
толкова отдавна, че дори не мога 
да си спомня точната година, но я 
помня добре от периода, когато 
още съвсем млада, се изявяваше 
на сцената с талантливите моми-
чета на хасковската танцова фор-

мация „Фридаˮ към районната 
организация на глухите. Впослед-
ствие, след като работи и учи в 
Пловдив, се включва в художест-
вените състави към РО на глухите 
в града. Тогава и се сближих с Тил-
ка – когато се срещахме на фес-
тивалите на СГБ – с нея можеше 
да разговаряш за всичко, не само 
за времето... Безкрайно ерудира-
на и начетена, тя е и удивително 
сладкодумна, и е истинско удо-
волствие да се общува с нея.

Тилка Кайрякова е добре из-
вестна не само сред членовете 
на пловдивската организация. 
Но именно те неколкократно й 
гласуваха доверие и тя беше из-
бирана за член на ръководството 
на РО на глухите в Пловдив; из-
вестно време беше и председа-
тел на организацията

Когато през 2015 г. започнаха 
обсъжданията на проекта за за-
кона за българския жестов език 
(БЖЕ), Тилка Кайрякова, заедно 
с няколко глухи членове на СГБ, 
беше включена в екипа на съвета 
по БЖЕ към МОН. И освен, че пред-
ставяше отлично аргументирани 
оценки и мнения по текстовете 
на проекта, се изявяваше успеш-
но и като преподавател по БЖЕ и 
участваше като представител на 
СГБ с доклади и презентации в 
международни проекти и конфе-
ренции, посветени на жестовите 
езици. През 2016 г. Тилка, заедно 
с представителна група на СГБ, взе 
дейно участие в международната 
конференция за жестовите езици 
в Брюксел, Белгия. Като лектор и 
преподавател по БЖЕ, Тилка про-
явява изключителна толерантност, 
разбирателство и отзивчивост. 
Търпението и всеотдайността й 
са пословични, а взискателността 
й към себе и участниците в кур-
совете спомага изключително за 
успешното усвояване на матери-
ала. Членството й в асоциацията 
на преводачите на жестов език в 
България е от изключителна полза  
за дейността на самата асоциация 
и не случайно е преизбирана за 
член на управителния съвет.

И, накрая, но не на последно 
място – Тилка Кайрякова е дълго-
годишна активна сътрудничка на 
вестник „Тишинаˮ – публикации-
те й винаги са точни, конкретни 
и изключително полезни за глу-
хите (и не само за тях!) читатели. 
Винаги с удоволствие очакваме 
всяка една нейна статия, с която 
да заинтригуваме читателите си.

Петра Ганчева

90 ГОДИНИ СГБ

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

Само след година Съюзът на глухите в България 
(СГБ) ще навърши достолепните 90 години от 
своето създаване. Един наистина достоен жи-
вот – още повече, че организацията ни успя 
да преодолее успешно бурите на времето, 
трудностите, изпитанията. Но и да се радва на 

постигнатите  успехи, на вярата в единството и сплоте-
ността на членовете си. И, за пореден път съюзното ръ-
ководство и съюзните членове доказаха, че положените 
от тях усилия са си стрували – защото  авторитетът на 
СГБ в наши дни е безспорен.

Традиционно, преди честването на всеки съюзен 
юбилей, във вестник „Тишина” разказваме за прино-
са и заслугите на съюзните деятели от 1934 г. до наши 
дни, с идеята да припомним на съюзните членове, че 
те са дали всичко от себе си, за да бъде СГБ днес такъв 
какъвто е – организация, 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 
представихме Катрин Хаджицинова, управител на „Тих 
труд”-София и Диян Стойчев Демиров, председател на 

РО на глухите във Варна и член на Управителния съвет 
на СГБ, успешен бизнесмен, предприемач и мениджър. 

В този брой представяме ТИЛКА НИКОЛОВА КАЙ-
РЯКОВА, председател на Централната контролна ко-
мисия, член на Управителния съвет на Националната 
асоциация на преводачите в България, преподавател 
на жестов език и една от най-дейните активистки на 
районната организация на глухите в Пловдив, талант-
лива самодейка и страхотна професионалистка, дока-
зала безспорните си качества като моделиер-дизай-
нер на дамско облекло в ателието „Версайˮ. 
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В РО-Плевен

Добре дошла, 2023 година!

Напоследък плевенската организация 
на глухите успя да  промени  някои от своите 
традиции за работа. Промени ги в най-до-
брия смисъл на това понятие – като сложи 
на предно място работата с най-малките, с 
децата, бъдещите наши членове, които те-
първа ще се оформят като характери, но и 
като лидери сред най-младото поколение 
на нашия съюз.

И не е чудно, че  честванията на праз-
ници и годишнини в Плевен  стават все 
по-цветни, все по-многолюдни и красиви, 
защото в тях участват децата. А клубът на 
РО пък става  все по-тесен за всички, които 
искат да ги видят.

Всъщност, всичко започна не много от-
давна, когато заниманията на кабинета за 
рехабилитация на слуха и говора се премес-
тиха в клуба на РО. За рехабилитатор тогава  
беше назначена Валя Василева – една мла-
да, красива и образована жена, която просто 
дава на децата цялата си любов. И ги кара да 
се чувстват силни в една общност заедно. С 
тях са винаги родителите им, с тях е и цялото 
ръководство на плевенската организация.

Не случайно и тазгодишното коледно 
и новогодишно тържество беше именно с 
тях. Всъщност – празникът пред коледна-
та елха съвпадна с първия им учебен ден. 
Малко късно – но с невероятен повод. 
Всички трепетно бяха изчакали да минат 
грижите по поставянето на  кохлеарни им-
планти на две от децата. Сега Сияна и Ни-
кол бяха отново с всички. Имаше много 
вълнение, имаше много за разказване, и 
радост, че отново са заедно. Това направи 
срещата много вълнуваща. 

На празника Вальо ни показа, че е бил  
сурвакар и ни декламира  сурвакарски  песни 
и стихчета.  После Никол, Вяра, Сияна с удо-
волствие, без да ги подканяме, много артис-
тично декламираха своите коледни стихове.  
Публиката  се очарова. Особено когато Никол 
демонстрира колко по-добре чува и колко 
много се е подобрил слухът й. Всички се рад-
вахме.  А тук бяха освен родители  и членове 
на организацията, които се бяха събрали и се 
наслаждаваха  на  детското изпълнение. Та 
кой не се радва на  тази неподправена  искре-
ност и старание, на детската усмивка! Тази 
среща се превърна в един малък импрови-
зиран  спектакъл. Разбира се, накрая имаше 
подаръци за всяко дете, имаше и лакомства 
за почерпка и много танци.

Празници станаха и следващите занимания на децата в клуба по рехабилитация на 
слуха и говора, където всеки вторник и четвъртък срещите се разнообразяват и стават 
все по-интересни и желани.

Във вторник имаше танци. Под звуците на българското хоро виждахме малките кра-
чета да тропат и да се стараят да влязат в ритъм. И  отново пред публика от наши чле-
нове, които ги гледаха с усмивка и умиление. Все пак това са бъдещите наши членове!

 А в четвъртък, докато вървяха приятелските разговори  след уроците в кабинета с 
г-жа Василева, имаше  детска игра с кученцето на Теодор и Вили.  Тази картина  стопли 
и зарадва душите.

Така започна 2023 година в РО-Плевен.    
Димитрина Каракирова, координатор на РО на глухите в Плевен

В РО-Хасково

Празнувахме Бабинден 
с ритуал, викторина и изненади

Народните традиции са живи и това про-
личава на празници като Бабинден (21 яну-
ари по стар стил), когато празнуват главно 
жените.

В залата на клуба на районната органи-
зация на глухите в Хасково, в събота тради-
ционно се събраха баби и жени за отбеляз-
ване на празника. Разбира се, не липсваха и 
мъже - дядовци.

При пресъздаването на самия обичай, 
жените с умиление се върнаха назад във 
времето. Ритуалът на Бабинден бе изцяло 
възпроизведен – от израждането на детето, 
до измиването на ръцете със сапун и поли-
ване с вода, и даруване на изродилата го баба, даване на име на детето от кръстницата, 
поръсване на майката и бебето за здраве с китка здравец.

Представена бе кулинарна изложба от талантливите и сръчни ръце на бабите, които 
след това поднесоха своите изкушения на общата трапеза.

Имаше и жури, което беше изключително затруднено при избора кое кулинарно 
произведение да отличи. Накрая бе решено: на първо място бе салатата на Ташка Геор-
гиева; второто място заеха вкусните кифлички на Мария Лачева и на трето място – кра-
сивите гофрети на Тонка Колева. И трите получиха подобаващи награди.

След това всички бяха почерпени за здраве и дълголетие.
За бабите беше подготвена и специална викторина с награди, свързана с Бабинден: 

какво е усещането да си баба; позволяват ли си да дават съвети - даже и да не им ги 
искат; обичат ли да разказват приказки на внуците си; обичат ли да пътуват с внуците 
си; знаят ли какво най-много обичат да  ядат внуците им и да кажат рецептата за ястието 
и др. Имаше и весела томбола, която приповдигна настроението на всички. 

За още настроение, на присъстващите беше обяснено какво на съвременен българ-
ски език значи „модерна българска супербабаˮ. Съвременната баба изглежда много 
по-различно отпреди години: Тя е секси, носи дънки и маратонки, често има кожено 
яке, кара кола и колело, любознателна е и е запозната с всяка новопръкнала се инова-
ция на пазара. Задължително има мобилен телефон, цъка в интернет пространството 
и дори има профил в социалните мрежи, където качва не само баници и пържени 
филийки, а и снимки от готини купони като Бабинден в клуба на глухите в Хасково...

Така сред много смях и закачки всички много се забавляваха и преживяха един 
вълнуващ ден, изпълнен с много емоции. Хубаво е да показваме ритуалите на нашите 
деца, внуци и правнуци, за да запазим историята на времето, на живота.

Теодора  Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

В РО-Стара Загора

Отбелязахме подобаващо 
деня на родилната помощ – Бабинден

От 1951 год. честваме официално деня на родилната помощ на 21 януари.
По стар стил Бабинден, както продължават и днес да го наричат, се е празнувал на 

8 януари. С въвеждането на Григорианския календар през 1916 год. датата се измества 
с 13 дена напред и така се стига до отбелязването на Бабинден на две различни дати. 

Този ден е посветен на „бабите” – акушерки, родилите жени и здравето на децата. 
Съдържа три обредни елемента: къпане на малките деца от бабата, намазване на 
децата с мед и масло, угощение на младите булки в дома на бабата и обредното й 
къпане.

Преди много време е нямало родилни домове и акушерки – децата са се раждали в 
къщите, с помощта на опитни възрастни жени, наричани „баби”. Стара българска тради-
ция е на този ден да се покаже почит, уважение и признателност от майките към всички 
тях, които отдават сили, знания и умения за продължаване на човешкия род.                                  



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 531 януари 2023 СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Пак според традицията, няколко дена преди деня, „бабата” тръгвала из селото с кош-
ница с червена боядисана вълна, от която вземала и закачала по шапчиците на децата, 
на които е бабувала и канела майките да й дойдат на гости в къщата за Бабинден. За 
благодарност към отправената покана всяка майка я дарявала с боб, брашно, пешкир и 
др. Със събраните  продукти бабата приготвяла угощението за празника. На самия ден 
майките занасяли коя питка, коя баница, коя печена кокошка, а от събраните пешкири 
жените правели байрак. Качвали „бабата” на шейна и с байрака отивали на най-хубавата 
чешма или кладенец. Там всяка майка измивала очите й и пускала по една пара в пазвата. 
На връщане женското шествие ставало още по-шумно и весело. Очаквала ги богата тра-
пеза, на която се изпявали много песни. Освен символичен, празникът имал и комичен 
характер. Тежко на този мъж, който дръзнел на Бабинден да се закачи с някоя жена, или 
дори само да излезе на улицата. Затова и празникът често бил наричан „женско царство”.

Традицията на различните места е била различна, но въпреки всичко тя е запазена и 
до днес, защото на този ден се отдава заслужена почит и уважение към труда, грижите 
и умението на съвременните „баби” – лекари, акушерки и сестри, за да се появи на 
света чаканата и свидна рожба – най-светлата радост на човека.

В районната организация на глухите в Стара Загора почитаме традициите и се ста-
раем да ги продължаваме през времето. Затова на 23 януари се събрахме да честваме 
деня на родилната помощ. Повече от 30 жени бяха тук. И всяка беше представила свое-
то изкуство за приготвяне на пити, баници и сладки, с които се посреща този ден. 

Вижте снимките – колко любов е дадена, за да се сътворят тези  вкусни „чудеса” за 
един от най-благородните ни празници. Прекрасно е!

Нека е честит празникът на нашите „баби”!
Мария Каварджикова, координатор на РО на глухите в Стара Загора

В РО-Русе

Бабинден – дошъл от древността,
за да носи любов

На 21 януари т. г. в клуба на районната орга-
низация на глухите в Русе празнувахме Бабин-
ден - празник дошъл от древността и съхранил 
българската традиция да се засвидетелствува 
почит и признателност от майките към хората, 
посветили  живота си, знанията и уменията си 
за продължаване на човешкия род. В миналото 
– Бабинден, а днес ден на родилната помощ.

Далеч в миналото се губят корените на 
празника Бабинден. Сега  неговите символи 
придобиват ново значение, но той живее в нас 
по старому, тъй като е свързан с раждането на 
новия живот. 

Ето какво се разказва: няколко дена преди 
празника бабата тръгвала из селото със кошнич-
ка червена боядисана вълна, от която вземала 
и закачала по шапчиците на децата, на които 
е бабувала и канела майките на празника. От 
благодарност към отправената покана, всяка 
майка я дарявала с продукти, пешкир, риза, престилка, кой каквото има. Със събраните 
продукти бабата приготвяла угощение за празника. На самия ден майките отново носели 
каквото имат – пита, баница, кокошка. От събраните пешкири правели байрак. Качвали 
бабата на шейна и отивали на най-хубавата чешма, където всяка майка измивала очите 
на бабата и пускала по една пара в пазвата й. На връщане женското шествие било твърде 
шумно и весело и ги очаквала богата трапеза със спазарена музика. Освен символичен, 
празникът имал и комичен характер. Тежко на този мъж, който дръзнел да се закачи с 
някоя жена или дори да излезе на улицата.

 Традицията днес е преосмислена и обогатена. Затова имахме богата трапеза, под-
готвена от бабите, имахме и сценка с раждането на  новия живот, пресъздадена  от Сте-
ла – родилката, Бистра – лекарката, Цветелина – мъжът на родилката и Валя – свекърва 
на родилката. Присъстваха и мъже, които се възхищаваха както на богатата трапеза, 
така и на пресъздадената сценка, а Владко поздрави всички баби, като им пожела мно-
го здраве с песента „Шампанско и сълзиˮ.

Така прекарахме Бабин ден в РО-Русе.
Стефка Тончева, координатор на РО на глухите в Русе

В РО-Пловдив

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ВСЕКИ НОВ ЖИВОТ

По традиция на 8/21 януари народът ни чества деня на 
бабите, а в днешно време – и на акушерките, и гинеко-
лозите. На всички, които помагат за появата на всеки нов 
живот – на нашите бебета – с цялото ни уважение и благо-
дарност – честит празник!

Нели Саркизова

В ТО-Добрич

ПРАЗНУВАХМЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ

Отдавна не се бяхме забавлявали 
така на Бабинден и заслугата за това 
тази година бе на новият секретар на 
териториалната организация на глу-
хите в Добрич Снежи Георгиева. Тя 
осигури национални носии и всички 
необходими атрибути за провежда-
нето на традиционния обичай в клу-
ба.

С дамите празнуваха и господа, 
дошли от любопитство и... бяха заки-
чени с китки, които трябваше симво-
лично да „заплатятˮ! Беше почетена 
и най- възрастната баба – Мария Ан-
гелова, която е дългогодишен член и 
активист на организацията. Послед-
ва ритуално къпане на бебето и 
предаване на младата майка. След 
много закачки и шеги, седнахме да 
се почерпим за здравето на всички 
баби и млади булки.

Петя Митева, председател на 
ТО на глухите в Добрич 
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В РО-Ямбол

ПРЕСЪЗДАДОХМЕ ТРАДИЦИЯТА

Бабинден – един прекрасен повод, за да се съберем в клуба и да празнуваме! Всяка 
донесе по нещо. Масите се отрупаха с различни лакомства. Поздравихме нашите баби, 
като пресъздадохме сценки как в миналото те са помогнали на много родилки. Катя 
Делийска и Цветка Димова се справиха страхотно. 

Беше забавно, топло, уютно и много весело! 
Благодаря на всички, че дойдоха, за да споделим заедно този хубав празник и да 

изживеем чудесни моменти!
Радка Радева, председател на РО на глухите в Ямбол

В ТО-Перник

Ние, перничани, бяхме на „Сурва”

Приятни дни имахме в нашата териториална организация на глухите в Перник по 
време на тазгодишния кукерски фестивал „Сурва”.  Празниците бяха наистина много-
людни, а цели три дни продължиха  представянията на кукерски костюми и обичаи. 

Разбира се, ние, като перничани и в трите дни бяхме заедно на площада. Но се съ-
бирахме и в клуба – какво по-добро време да сме заедно, и да обсъждаме някои неща. 

Споделяме радостта си с всички вас сега.
Николина Лозанова

В Брезник прогониха злите сили

Скъпи читатели, тези от вас, които са по-паметливи, сигурно си спомнят раз-
казите със снимки, публикувани във вестник „Тишинаˮ за проведените кукерски 
фестивали в Перник с участието на многобройни групи и от други страни. Едва 
ли знаете обаче, че в едно градче близо до Перник – Брезник, също доста успешно 
гонят злото в присъствието на многобройни зрители от цялата страна, като 
провеждат ежегодно кукерския фестивал „Суроваˮ. 

Тази година, след двегодишно прекъс-
ване заради ограниченията от пандеми-
ята, „Суроваˮ се осъществи за осемнаде-
сети път. Традиционно фестивалът се про-
вежда една седмица преди международ-
ния маскараден фестивал в Перник. Ново-
то в регламента му тази година беше, че в 
него не се допуснаха за участие деца под 
3-годишна възраст. И, за разлика от „Сур-
ваˮ в Перник, „Суроваˮ няма конкурсен 
характер – на всички маскарадни групи се 
връчи награда от сто лева, грамота и стату-
етка; а парична премия в размер на петде-
сет лева поотделно получиха най-малкият 
участник – тригодишният Ники от сурва-
карската група на брезнишкото село Сопица и най-възрастният участник – над 80-го-
дишният Георги Стоянов от сурвакарската група на ковачевското село Сирищник.  

Откриването започна в 14 ч. и програмата продължи повече от 4 часа. Васил Узу-
нов, кмет на община Брезник поздрави сърдечно всички присъстващи и участниците. 
За официалните гости имаше почерпка с граовски баници и други вкусотии, които до-
макините от Брезник бяха подготвили; а посетителите на фестивала можеха да заситят 
глада си около десетината скари, разположени на различни локации в града. 

В дефилирането се включиха 20 групи с над 1000 участници от селата Люлин, Мещи-
ца, Сирищник, кварталите „Църкваˮ (община Перник) и „Върбаˮ (община Радомир); а 
шест села в Брезнишко представиха и детски сурвакарски групи. И въпреки, че времето 
беше мокровито, насъбралото се множество от хора с чадъри не спря да приветства и 
аплодира участниците.

Чановете на кукерите бяха колкото разнообразни, толкова и звучни – въздухът бук-
вално кънтеше от тях. А най-впечатляващи бяха огромните тумбести тежки чанове, кои-
то се носеха от млади момичета!

Дългоочакваният момент по запалването на кладата се случи привечер, след 18 ч., 
като след разпалването на огъня от покрива на читалище „Просвещение-1870” близо 
10 минути имаше великолепна и зрелищна заря. А танците около огнената клада про-
дължиха и след края й. Групите със запалени факли изиграха неописуемо светлинно 
шоу, като танцуваха ритуален танц около разгорелия се огън. 

Петра Ганчева
Снимки Георги Димитров
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Организацията на глухи-
те в Нова Зеландия (Deaf 
Aotearoa New Zealand –

ДАНЗ) – е създадена през но-
ември 1977 година от глухи но-
возеландци. Първоначално се 
е казвала Асоциация на глухите 
от Нова Зеландия и малкият ра-
ботен екип в нея започва да пре-
доставя услуги за общността на 
глухите. Първият офис на орга-
низацията е отворен  в Оукланд 
през 1980 година, последвало 
откриване на офисите в Край-
стчърч и Уелингтън. През 1983 
г. стартират услугата „Телетекст” 
за глухи; пак тогава за първи път 
провеждат национална седмица 
на жестовия език глухите и пра-
вителството обявява, че поема 
постоянно финансиране на 75% 
от бюджета на организацията. 
През 1985 г.: президент на асо-
циацията е глухата Гуен Рипли; 
стартират услугите, извършва-
ни от координаторите по места; 
организират се първите курсове 
за преводачи на жестов език. А 
през 1988 г. ДАНЗ получава пър-
вата държавна субсидия от 200 
хил. долара за комуникационни 
умения и услуги. 

ДАНЗ и Националната фон-
дация за глухи всяка година 
осъществяват кампанията Silent 
Leadership („Тихи лидери”), чрез 
която набират средства. Уста-

новено е, че един от всеки шест 
новозеландци живее с някакъв 
вид загуба на слуха. ДАНЗ прави 
всичко възможно, за да осигури 
подкрепа за хората с увреден 
слух. Успоредно с това, реди-
ца високопоставени политици 
от всички основни политически 
партии, корпоративни лидери на 
банки, медии и др.  взимат ак-
тивно участие в инициативите на 
организацията, чрез които целят 
да се повиши информираността 
и се осигурят средства за подкре-
пата на глухите хора.

Луис Карол, изпълнителен ди-
ректор на националната фонда-
ция за глухи, който също участва 
в „Тихи лидери”, казва в обръще-
нието си: „Имаме нужда от вас, 
за да ни помогнете да направим 
спешно необходимата социална 
промяна! С вашето участие вие 
ще допринесете за създаването 
на един нов, по-добър свят за хо-
рата със загуба на слуха.”

През 1990 г. започват да се 
предлагат телевизионни услуги 
от глухата общност, а екипите по 
създаването на новозеландския 
речник на жестов език започ-
ват работа по него. Само годи-
на по.късно всички национал-
ни телевизии в Нова Зеландия 
започват да излъчват новини с 
надписи; а на следващата година 
е основана асоциацията на на-

ставниците и преводачите. През 
1993 г. в управлението на ДАНЗ 
се включват и трима представи-
тели на маорската общност от 
островите и страната.

През 1997 г. излиза и речни-
кът на новозеландския жестов 
език. Ддве години след това, 
след представяне на обстоен до-
клад в Министерството на здра-
веопазването, организацията 
получава финансиране от държа-
вата за здравни и психиатрични 
услуги за глухи хора на стойност 
630 000 долара. 

През 2001 г. излиза от печат 
книгата-история на организация-
та, богато илюстрирана със сним-
ки.  Три години по-късно старти-
рат филмовите и културните фес-
тивали на общността, които от 
този момент започват да се про-
веждат всяка година. През 2009 
г. асоциацията променя името 
си на Deaf Aotearoa New Zealand; 
жестовият език става официален 
език. От основаването си тогава 
ДАНЗ се е превърнала в органи-
зация с повече от 50 служители 
(над половината са глухи или с 
увреден слух) и има 13 офиса в 
цялата страна. На 15 октомври 
стартират и текст услугата на те-
лефон 111 за спешна помощ. Жи-
вотоспасяващата технология е 
разработена със съвместното съ-
трудничество на  Deaf Aotearoa, 
асоциацията на преводачите, на-
ционалната полиция, национал-
ната пожарна служба и службите 
за бърза помощ в страната. 

През 2011 г. ДАНЗ получава 
наградата на Комисията по пра-
вата на човека за създадения но-
возеландски жестов речник. През 
2012 г. за президент е избран 
Лачлан Кийтин. През същата го-
дина, на 26 май, в Оукланд е съз-
дадена инициативата на органи-
зацията Magnet – тя обединява и 
представлява млади глухи и хора 
с увреден слух в Нова Зеландия с 
цел да разрастват, вдъхновяват и 
развиват положително идентич-
ността и лидерството на глухите, 
като работят в тясно сътрудни-
чество с други младежки органи-
зации в страната, а също и с мла-
дежки организации на глухите. 

В сайта на ДАНЗ в интернет 
подробно са представени ре-
сурсите, с които разполага ор-
ганизацията, за да подкрепя 
своята общност. В подстраница-
та „Оборудване” се разяснява, 
че то може да направи по-лес-
но ежедневието на глухите и 
най-важното – то е безплатно, 
ако отговарят на критериите, 
определени от Министерството 
на здравеопазването. Предста-
вени са и някои от устройствата: 
събуди се навреме с вибрираща 
аларма часовник; общувайте с 
вашия лекар, семейство или при-
ятели чрез телетекст; можете да 
разговаряте по телефона с по-
мощта на специален телефонен 
апарат (TTY); уверете се, че ще се 
събудите, когато бебето ви плаче 
или вика с „бебе аларма”; вижте 
когато звънецът, телефонът или 
пожарната аларма звънят с по-
мощта на „мигащите светлини”.

Освен този официален сайт, 
ДАНЗ има и две фейсбук стра-
ници – едната е посветена на 
онлайн жестовия речник, а дру-
гата – на самата организация. В 
първата фейсбук страница, на 26 
юли 2012 г., е публикуван при-
зив към всички глухи с идеята да 
създадат документален истори-
чески филм: „SignDNA се нуждае 
от вашата помощ, за да намери-
те исторически факти, филми и 
видеоклипове, преди те да бъдат 
унищожени!” SignDNA е проект 
с нестопанска цел на Deafradio 
в партньорство с Diversityworks 
Trust, собственост на ДАНЗ. На 13 
май 2013 г. е пуснато радостното 
съобщение, че жестовият език 
на глухите в страната вече е офи-
циално признат. По този повод 
организацията провежда търже-
ства в цялата страна, посветени 
на новозеландския жестов език, 
с богата културна програма, гала 
вечери и много танци. Същата 
година в Уелингтън е вторият, по-
добрен старт на новозеландския 
жестов речник онлайн – NZSL 
Online – който включва и маор-
ски превод за всеки знак (жест). 
Грег Хеоугил пуска актуализация 
на речника; обогатено е и съ-
държанието му и са включени 

маорски преводи за всеки знак 
(най-важното е, че речникът има 
опция за свободно изтегляне на 
целия триезичен речник – ново-
зеландски, маорски и английски; 
освен това има онлайн има на-
пълно свободен достъп до него). 
Актуализацията е достъпна за 
компютри, лаптопи, смарт теле-
фони с Android, айфони (iPhone) 
и айпадове (IPAD). Онлайн NZSL 
речникът е мултимедиен цифров 
ресурс, предназначен за полз-
ване от учащи, учители, глухи 
хора, техните семейства, техните 
приятели, преводачи на жестов 
език, изследователи на жесто-
вия език и др. Той позволява на 
потребителите да търсят опре-
делен знак (жест) на английски, 
новозеландски или маорски и 
съдържа диаграми и видеокли-
пове за над 4000 английски думи 
и фрази. Всички снимки са вгра-
дени в приложението, така че те 
могат да бъдат гледани онлайн. 
За да се гледат видеоклипове-
те, се изисква активна интернет 
връзка. Освен това онлайн реч-
никът NZSL има и приложение 
– т. нар. „Речник на термините”. 
За огромния интерес към актуа-
лизирания речник говорят пуб-
ликуваните в страницата факти: 
в деня на стартирането й е била 
посетена от 32 255 глухи члено-
ве, изтеглили речника; регистри-
рани са 83 405 посещения и са 
представени 896 728 показвания 
на отделни страници на речника, 
като 90% от посещенията са от 
Нова Зеландия, а останалите 10% 
са от 125 различни държави! 

Повече от 24 000 новозелан-
дци използват новозеландския 
жестов език (NZSL). Той е и 12-ят 
най-често използваният език от 
около 190 езици, използвани по-
настоящем в Нова Зеландия. 

На адреса на фейсбук страни-
цата може да разгледате сним-
ките и видеоклиповете, които, 
макар и да са с надписи на ан-
глийски, са напълно разбираеми, 
дори и за тези, които не знаят 
езика:

https://www.facebook.com/
deafaotearoanz

Превод Петра Ганчева

Асоциацията на глухите в 
Нова Зеландия и нейните членове

Те са като нас – приличаме си по много неща – 
имат фестивали, също като нашите тук, в Бълга-
рия; обичат туризма и спорта. Имат младежка ор-
ганизация и асоциация на преводачите. 

Разликите между нас, обаче, са много очебийни – 
тяхната организация, създадена едва преди око-
ло тридесетина години, е направила и постигнала 
твърде много. Преди всичко – в областта на жес-
товия език, тъй като не са имали нито жестови 
преводачи, нито някакви услуги, които да бъдат в 
помощ на хората с увреден слух в Нова Зеландия. 

Но най-важното за тях е, че имат изключител-
но силен дух, благодарение на който са успели да 
превъзмогнат шока от разрушителните земетре-
сения случили се наскоро, да се вземат в ръце и да 
построят наново всичко.
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Отговор от бр.  1, 2023 г.

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. Името на български фолк певец. 4. Река в България. 7. Една от зоди-
ите. 8. Мъжка рожба. 9. Руски шахматист (р. 1936 г.). 11. Музикална нота.12. Името 
на френски кинорежисьор. 14. Името на американски гангстер. 18. Част от тялото. 21. 
Руски кинорежисьор - ,,Бяг.’’ 23. Река в Швейцария. 24. Град във Франция. 26. Български 
съюз. 29. Името на френски артист. 30. Музикална нота.
ОТВЕСНО: 1. Първокласен пилот. 2. Род храсти. 3. Река във Франция. 4. Името на бъл-
гарски писател. 5. Английски певец и китарист. 6. Лично местоимение. 8. Музикална 
нота. 10. Американска опера. 11. Река в България. 13. Отрицателен отговор. 15. Име-
то на български революционер. 16. Единица за ел. съпротивление. 17. Вид лодка. 19. 
Името на френска киноартистка. 20. Съгласие. 21. Инициали на руска оперна певица.                                                                             

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

1. До Втората световна вой-
на в телефонния указател на Ню 
Йорк имало 22 души с фамили-
ята Хитлер. В новата версия на 
указателя след края на войната 
нямало нито един.

2. Винаги, когато сядал да 
композира музика, Бетовен на-
мокрял главата си със студена 
вода.

3. Ако разперите ръце настра-
ни, разстоянието между края 
на пръстите на едната и другата 
ръка е равно на вашата височина.

4. Докато киха, човек не е в 
състояние да държи очите си от-
ворени.

5. Най-кратката реч, произне-
сена при връчване на Оскарите 
принадлежи на Кларк Гейбъл. Тя 
се състояла само от една дума – 
„Благодаря!”

6. Ушите на човека, макар и 
бавно, растат до края на живота 
му.

7. Ако се наредят една до 
друга всички продадени по света 
кукли Барби, могат да обиколят 
два пъти земното кълбо.

8. Микровълновата фурна 
е изобретена благодарение на 
разтопен шоколад в джоба на 
инженера.

9. Енергичната музика, коя-
то звучи в заведенията за бързо 
хранене, не е случайна – тя пома-
га за по-бързата ротация на посе-
тителите.

10. Човек може да преживее 
без храна няколко седмици, но 
без сън – не повече от 10 дено-
нощия.

11. Най-разпознаваемото из-
ображение в света е портретът 
на Че Гевaра с баретата.

12. Ако се отрежат мустаците 
на котката, тя ще започне да губи 
равновесие и ще падне (никога 
не правете това с вашата котка!).

13. Комарите се привличат 
много силно от миризмата на чо-
век, който току що е изял банан.

14. Шимпанзетата, орангута-
ните, делфините, слоновете и... 
хората са единствените живи съ-
щества, които могат да се позна-
ят в огледало.

15. Най-силният мускул в чо-
вешкото тяло е неговият език.

16. Излитайки от пещера, при-
лепът винаги тръгва наляво.

17. Липсата на вежди на Мона 
Лиза изследователите обясняват 
с това, че те просто са избелели 
в резултат на химически реакции 
при многобройните реставрации 
или, че са били изстъргани.

18. Морското конче си избира 
един партньор за целия си живот 
и когато едното от тях умре, нас-
коро след това умира и другото.

19. От един грам злато може 
да се направи тънка нишка дълга 
до 20 километра.

20. Всеки месец, започващ с 
неделя, има петък 13-и.

21. Класиците на световната 
литература Мигел де Сервантес 
и Уилям Шекспир са починали в 
един и същи ден – 23 април 1616 г.

22. Ако се сложи сурово яйце 
между два мобилни телефона, 
след 62 минути то ще се окаже 
същото, както ако е варено 7 ми-
нути в кипяща вода.

23. Един килограм чипс стру-
ва приблизително 200 пъти 
по-скъпо от килограм картофи.

24. Ако ви сърби гърлото, по-
чешете си ухото и веднага ще ви 
мине.

25. Дължината на човешкия 
нос съответства на височината на 
челото.

26. Най-многобройните живи 
същества на Земята са насеко-
мите. На всеки човек се падат по 
около 250 милиона насекоми.

27. Най-дългата азбука в света 
е камбоджанската – от 74 букви, 
а най-кратката – от 12 букви – е 
азбуката на езика, на който гово-
рят жителите на остров Бугенвил 
в Тихи океан.

28. Махайки по една масли-
на от всяка салата, сервирана на 
борда на своите самолети, ком-
панията American Airlines иконо-
мисала 40 хиляди долара.

29. Древните римляни са чис-
тели зъбите си с... урина.

30. Един човешки косъм може 
да издържи 100 кг. тежест.

Публикацията със 
снимките подготви от 

интернет Петра Ганчева

Телефонът CapTel 840i се пред-
лага безплатно или с намале-
ние чрез държавната програма 
Equipment Distribution. За да се 
възползват от услугата, желаещи-
те се регистрират онлайн на сайта 
на фирмата след което избират 
техния щат и ако въпросната про-
грама е приложима в него, по-
дават заявка кой модел телефон 
искат – с или без интернет връзка. 
Иначе телефонът струва 75 $.

Телефонът е идеален за хора 
със загуба на слуха и работи като 
всеки друг телефон, но при на-
тискане на бутона „с надписи” 
започва да показва всяка дума 
на този, който отговаря на обаж-
дането. Как работи телефонът? 
След като се набере номерът на 
търсения човек, се натиска буто-
нът „С надписи”, за да може або-
натът, който е набрал номера, да 
се свърже към услугата за преда-
ване на надписи. Тя се изпълнява 
от оператор, който двустранно 
предава както при обаждания от 

глух към чуващ, така и при обаж-
дания от глух към глух.

Моделът CapTel 840i се свърз-
ва чрез интернет за достъп до 
безплатната услуга за надписи. 
Операторът, който е на разполо-
жение в момента на обаждането, 
използва технология за разпоз-
наване на глас, за да генерира в 
надписи всичко казано и изпра-
ща надписите обратно към глу-
хия абонат.

Превод Петра Ганчева

30 забавни и интересни 
малко известни факти

В САЩ предлагат 
уникален телефон за глухи


