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Проведе се Общо

годишно отчетно
събрание на пълномощниците

От първи юли – индексация с 2,6% на пенсиите

Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с 3 лева от 1 юли
– това е пенсията с най-нисък размер, който в момента е 115 лева и
15 стотинки.
Социалната пенсия за старост не е свързана с трудова дейност и се
отпуска на хората, навършили 70 години, ако доходът на член от семейството не надвишава гарантирания минимален доход, или 65 лева
месечно. Размерът на социалната пенсия се използва като основа за
изчисляване на размера на инвалидните социални пенсии.

Токът за бита от 1 юли - без промяна

Цената на тока за бита през новия регулаторен период - 1 юли 2016
- 30 юни 2017, остава без промяна, става ясно от страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - цената на тока за
абонатите на „ЧЕЗ България” е без промяна; за „EVN България” има
увеличение от 0,65%; а за „Енерго Про” - намаление от 0,91%. Така
КЕВР не се съобрази със становищата на енергийните дружества и
потвърди своите сметки за цената на тока от 1 юли. Таксата „Задължения към обществото” пада само с 1 лев - до 35,83 лв./МВтчас.

Печатните медии намаляват все повече заради интернет

Между 1990 г. и 2016 г. печатните медии са се свили с почти 60 процента, а от 458 000 души, заети в тях, днес във вестниците и списанията работят само 183 000 души. В същото време броят на работещите в
интернет медиите е скочил от скромните 30 000 на цели 198 000 души.
С други думи за по-малко от три десетилетия, вестникарският бизнес
се е превърнал от медиен титан във вторична форма на комуникации
и няма изгледи тази тенденция да се промени скоро, се казва в проучване на американското издание Engaged.

На 27 май т. г. в сградата на СГБ
в столицата се състоя поредното
отчетно общо събрание на съюзната организация. След откриването на събранието от председателя на СГБ Николай Нинов, бе
гласуван съставът на мандатната
комисия с председател Пантелей
Христов и преброители за кворума, съгласно изискванията на
закона и устава на СГБ. Другата
комисия, която бе приета, бе увеличена от 5 на 7 членове и беше за
решенията, бюджета, програмата
и промяна на устава. След това
Пантелей Христов съобщи, че на
събранието присъстват 27 членове, отсъстват 2 по уважителни
причини и събранието е редовно
и може да взема решения.
Дневният ред на събранието,
който бе раздаден предварително заедно с материалите на събранието, съдържаше следните
5 точки: 1. Отчетен доклад за
дейността на Съюза на глухите
в България за 2015 г.; 2. Отчетен
доклад за дейността на ЦКК за
2015 г.; 3. Приемане на програма
за дейността на СГБ за 2016 г.; 4.
Приемане на Бюджета на СГБ за
2016 г.; 5. Промяна в Устава на
Съюза на глухите в България.
Той бе приет с пълно мнозинство и след това бе предложено,
поради неотложни за разискване

проблеми в ТО Казанлък и др.,
след обсъждането и приключването на дневния ред и взимането
на решения, накрая да се включи
точка „текущи”.
Председателят Николай Нинов представи накратко, в резюме, дейността на СГБ през
изминалия отчетен период: „На
пълномощниците е предоставен
Отчетен доклад на УС заедно
с бюджета, за 2015 г. Отчетът е
кратък. Не сме се задълбочавали в детайлите за да не е дълъг
материалът. Докладът е кратък,
ясен, гласуван е от УС, включително и бюджетът. През 2015 г.
се осъществи активна дейност в
районните организации, въпреки трудностите, които срещахме.
Районните организации полагаха
усилия да държат нивото високо.
Не сме разглеждали дейността
на териториалните организации,
защото те се отчитат в районните организации. Относно социалната дейност – отпуснати са
социални помощи за 34 600 лв.
Помощите са отпускани от районните организации с решение.
Когато сумата надвишава определен лимит, се взима решение
в Управителния съвет. Относно
дейността през 2015 г. – проведохме национален фестивал, състезание по риболов, два семинара

на районните организации с координаторите и председателите
в Стара Загора и с представителите на женсъветите, а също и
семинар с отговорниците, избрани на събранията на младежката
организация. СГБ съвместно с
младежката организация проведе конкурс за мис и мистър „Тишина”. Победителите участваха
в световния конкурс в Чехия.
Проведе се и Генерална асамблея
на Европейския съюз на глухите,
в която участваха представители
на СГБ. По отношение на Центъра за рехабилитация - имахме
трудности с намирането на деца в
малките градове. През 2015 г. чествахме 40 години от създаването на този център. По отношение
на стопанската дейност - имахме
трудности в предприятията. Те
не могат да възвърнат старото
си положение. Необходимо е да
запазим предприятията, да изчистим старите им задължения.
През 2015 г. се справихме. Предприятията са в тежко положение.
Трудно се намират поръчки. Важното е, че не трупаме допълнителни задължения.”
След това думата бе дадена на
пълномощниците за изказвания,
обсъждания и предложения.
Продължава на стр. 6-7

Решения на Общото събрание
на пълномощниците от 27 май 2016 г.:
РЕШЕНИЕ по т. 1:

1. Събранието на пълномощниците приема отчета за дейността на Съюза на глухите в България през
2015 г.
2. Събранието на пълномощниците на СГБ приема отчета на сборния бюджет на СГБ за 2015 г. по приходната част в размер на 849 496 лв. и 779 925 лв. по разходната част.

РЕШЕНИЕ по т. 2:

1. Събранието на пълномощниците потвърждава предишното решение на УС за отказ ЦКК да извършва проверки на предприятията „Тих труд”.

РЕШЕНИЕ: по т. 3:

1. Приема Програмата за дейността на СГБ през 2016 г.

РЕШЕНИЕ: по т. 4:

1. Приема Бюджета на СГБ за 2016 г. в размер на 777 626 лв. по приходната част и 867 307 лв. по разходната част.
2. Утвърждава резерв към бюджета на СГБ за 2016 г. в размер на 25 000 лв., извън посочената разходна
част, с който при необходимост да се допълва в течение на годината бюджета на СГБ.
3. Утвърждава 106 извънщатни бройки за 2016 г. за СГБ за осъществяване на планираните мероприятия и поддържане на организационната структура на СГБ.
4. При промяна на утвърдената субсидия от ДБ за 2016 г. заложена в приходната част на бюджета, да се
коригира съответната приходна и разходна част на бюджета на СГБ.
5. Събранието на пълномощниците възлага на Управителния съвет да прави избор на одиторска фирма.

Пускат ваучери за обучение за хора
със средно и основно образование

Според съобщение на социалното министерство, 106,5 млн. лв. по
ОП „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат достъпни за бизнеса
и гражданите до края на годината, по която са разработени и нови
схеми. Средствата са предназначени за разкриване на нови работни
места и повишаване на квалификацията. За първи път работодателите ще имат възможност сами да определят в кои периоди новоназначените служители ще работят в предприятията и в кои ще се
обучават. Идеята е в периодите със слаба заетост, служителите да се
обучават в подобряване на уменията и квалификацията си. Напълно
нова схема е „Специфични обучения за заети”, насочена към повишаване производителността и задържане на кадрите чрез включването
им в уникални за всяко предприятие обучения. Те ще се провеждат по
програми, съобразени със спецификата на работните места във всяко
предприятие.
За тези, които работят, се отваря и ваучерно обучение по познатата вече схема „Аз мога”. Сега обаче ваучери за обучение ще може да
ползват само работещи със средна или по-ниска степен на образование. Кандидатстването ще става чрез бюрата по труда.
За безработните е предвидена нова схема, която ще им даде възможност да се подготвят за бъдещи предприемачи чрез комплекс от
обучения и услуги, които да ги подпомогнат в разработката на идеите
си за стартиране на бизнес, в придобиването на нужните мениджърски знания и умения и в изготвянето на жизнеспособни бизнес планове. Към общините пък ще бъдат отпуснати 6 млн. лв. за асистенти
и домашни помощници на хора с увреждания и самотно живеещи
възрастни.
Подготви Петра Ганчева
Източник:www.link4e.com
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УС на НАПЖЕБ обявява
конкурс за създаване на

ЛОГО

То трябва да включва подходящи символи и изображения, отнасящи се до Асоциацията на жестовите преводачи у нас. Цветовете
и формите, които ще се използват, оставяме на въображението на
участниците в конкурса.
Срокът за изпълнение е до 31.08.2016 г. Авторът на най-подходящото ЛОГО ще получи парична награда от 100 лв.
Очакваме с нетърпение оригинални идеи и предложения на адрес: naslib@mail.bg

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Честитим празника на сляпоглухите в България, който всяка година се отбелязва на 27 юни.
На този ден нашите приятели от Националната асоциация на
сляпоглухите в България отбелязват всяка година достойнството
на човешките възможности за победа над собствената съдба. Празникът винаги е бил свързван с духовната светлина и радостта.
Те са завещани на целия свят от една легендарна личност в човешката история – сляпоглухата Хелън Келър.
Ние, глухите от Съюза на глухите в България, поднасяме
най-топлите си приятелски поздрави към всички наши приятели
от НАСГБ!
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Обратна връзка

Колонка на администратора на
страницата на СГБ във фейсбук

Представям отново
в цифри/факти от съюзната фейсбук страница за периода от 24
май до днешна дата
(12 юни) това, което е събрало
най-голям брой на преглежда-

ния, лайквания и споделяния от
посетителите. Сред първите с над
600 прочита и гледания (това ще
рече, че публикацията е видяна
от над 600 души), са видеоклипът
от изпращането на абитуриентите в училището за глухи деца в
Търговище (653 души); новината

за честването на Първи юни – денят на детето (639 души) и новината за излизането от печат на
брой 9-10 на вестник „Тишина”
(604 души). Сред вторите по преглеждания е репортажът от бургаската организация на глухите с
отпразнуването на празника
на детето по
инициатива на
председателя
на младежката
о рг а н и з а ц и я
(547 души) и
видеоклипът с
финала на награждаването
на победителите в „Dancig
Stars” Найл Ди Марко и Пета
Мъргатройд (за глухия топ мо-

Стара Загора е домакин на
Световно по лека атлетика за глухи

дел сред мъжете Найл Ди Марко
писахме преди няколко броя на
вестника), събрал над 145 000
прегледа в ютуб и е видян от 556
наши посетители в страницата.
Трети, но не по-малко значими (с около 300-400 преглеждания) са новините от районните
и териториалните организации.
Прави впечатление, че напоследък подобни публикации са все
по-нарядко, което е показателно
за намалялата по места дейност.
Петра Ганчева,
администратор на страницата на СГБ във Фейсбук

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ 1,3 МЛН. ЛВ. ЗА
РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ПРИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Правителството одобри преструктуриране на разходите по
бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2016 г., чрез

което
се
осигуряват
1 309 000
лв. за реализирането на Програмата за
развитие
на спорта
за хора с
увреждания през
2016 г.
П р о грамата
включва
две
направления
– „Спорт
за високи
постижения за хора с увреждания“ и „Спорт в свободното
време за хора с увреждания“. С

отпуснатите средства ще се осигури възможност за финансово
подпомагане на подготовката и
участието на спортисти с увреждания на европейски и световни
първенства,
параолимпийски
игри и провеждането на държавни първенства. Осигуряват
се и условия за включването на
хора с увреждания от различни
възрастови и социални групи за
практикуване на спорт с оглед
подобряване на тяхното здраве,
физическа активност и социална
интеграция.
Със средствата ще се финансират проекти на спортни организации, насочени към развитието
на спорта и адаптираната активност на хора с увреждания.
Източник: government.bg
Снимка: disabledsportsbg.com

В памет на Григор Кацаров
Преди година,
на 23 юни, няколко дни след като
щастливо посрещна със семейството
си 73-я си рожден
ден, Григор Кацаров – Гришата, ни
напусна неочаквано при нелепа случайност. Спря да
тупти голямото му
сърце, което побираше и радостите,
и болките на близки и приятели. На
лицето му винаги
грееше
усмивка,
дори и да имаше
проблеми. Казваше: „Те са си мои,
а не да натоварват
хората!”.
До последния си
дъх остана верен
на себе си – усмих-

24 юни 2016

нат, позитивен, борбен, вярващ
в доброто. Беше човек, който не
отказваше помощ на никого. Милосърдието му беше познато още
от дете, почувствал го беше върху себе си от приятелите, с които
израсна...
Влюбен беше във футбола - от
малък. Стана футболист. Години
игра и с чуващите, и в отбора на
глухите. Всеки мач – национален
или международен, - за него беше
предизвикателство и изпитание.
Симпатизираше на ФК „Славия”,
почитател беше на българските и
световните футболни асове.
Възпитан и интелигентен, Григор Кацаров изживя живота си
по младежки! Името му ще остане не само в историята на спорта
на глухите в България.
Година след неговата кончина,
да преклоним глава и да го споменем с добро и с уважение. Гришата заслужава това!
Мария Михайлова

Стара
Загора
приема
атлети от 38
държави
за
третото Световно първенство по лека
атлетика за глухи. Първенството
се открива на 25 юни (събота) на
Античния форум. В 3-то Световно първенство участие ще вземат
269 състезатели. Те ще се надпреварват в 22 дисциплини за мъже
и жени като маратонците ще се
включат в общия маратон на
града. По програма дните от 23
юни до 25 юни са предвидени за

тренировки. След маратона на 26
юни състезанията продължават
до 2 юли включително, когато ще
е и закриването.
България ще бъде представена
от европейската шампионка по
хвърляне на копие Елена Узунова, която е и носителка на световния рекорд за глухи в дисциплината. В бягането на 100 и 400
м с препятствия и в седмобоя ще
участва Надка Начова. Първенството продължава до 2 юли.
Източник: NBP.bg,
Дима ТОНЕВА
за повече инфо: wdac2016-bg.com

Съюзен живот

24 юни 2016

Тишина

3

ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ В РО
Хасково

Общото отчетно събрание на районната организация в Хасково се проведе на 15 май
т. г. в клуба. Събранието бе открито от председателката Кристина Григорова. Избрана
бе комисия по пълномощията, предложенията и допълненията по докладите и насоките
за дейността. Митко Асенов, председател на комисията, обяви,че от избраните 26 пълномощници от петте териториални организации присъстват 20 души, отсъстват 6 по
уважителни причини и съгласно устава на СГБ събранието е законно и може да започне
работа.
Кристина Григорова прочете отчетния доклад за дейността на РО през 2015 г. и проектопрограмата за работа през 2016 г., ; след това г-жа Ленгерова, председател на РКК,
прочете отчетния доклад на ревизионната комисия.
Изказвания по докладите, препоръки и допълнения към проектопрограмата не бяха
направени и след гласуване с пълно болшинство, бяха одобрени и приети.
По четвърта точка от дневния ред - текущи, се повдигнаха въпроси относно къде и
как могат глухите да се запишат в курсове за шофьори; наболелият напоследък въпрос
от незаинтересоваността на членовете от живота на организацията и рядкото им посещение в клуба, въпреки добрите условия, които са създадени за тях; за изплащането на
средствата по чл. 51 за жестов превод и др. Координаторът на РО разясни на присъстващите изискванията относно издаването на новите членски карти и др.
След изчерпване на дневния ред, председателката Кристина Григорова закри събранието с пожелание към всички за здраве и късмет през годината.
Дора Христозова

В спокойна и делова атмосфера

На 17 май т. г. от 16,30 часа в залата на клуба на районната организация на глухите
в Дупница се състоя годишното отчетно събрание.
След като се установи, че
събранието има кворум, Петър Тричков, председател на РО и член на УС на СГБ, предложи отчетният доклад да не се чете, тъй като е раздаден на всички присъстващи и да
се премине към следващата точка от дневния ред - доклада на ревизионната комисия. В

него бе посочено, че ръководството на РО е предоставило еднократни социални помощи от целевите средства от държавния бюджет на нуждаещите се от помощ членове, изпаднали в затруднено положение и изплатени целеви помощи на основание на чл. 51 от
ППЗИХУ за ползване на жестови услуги. Накрая думата бе дадена на пълномощниците
за разисквания и предложения на програмата за дейността през настоящата година.
По време на изказванията Борислав Денков, председател на ТО в Благоевград засегна новата визия на вестник „Тишина” и неговото съдържание, като посочи, че глухите
членове често се затрудняват да разберат някои от статиите, в които се използват много
непознати и трудни думи.
Обсъждаха се и различни идеи за разнообразяване на дейността в РО и ТО. Накрая
програмата за дейността през 2016 г. беше единодушно приета и поради изчерпване на
дневния ред събранието, което премина спокойно и делово, бе закрито.
Петра Ганчева

Горна Оряховица

На 18 май 2016 година се проведе годишното отчетно събрание на РО на глухите. На
събранието присъстваха всички пълномощници, а като гост - новоизбраната секретарка на ТО във Велико Търново – Маргаритка Колева. Събранието протече по предварително приетия план - доклади на РС и КК, обсъждане на програмата за 2016 г.
Тон на изказванията по традиция даде Златка Дечкова, секретарка на ТО Габрово.

С увреден слух и над10-годишен опит като секретар (преди това бе и председател на
ТО), Златка познава отлично както проблемите, така и успехите в дейността на организацията и в изказването си тя отбеляза, че „…щом човек е избран в ръководството на
организацията -трябва да работи всеотдайно за нея.” Златка сподели и задоволството си
от факта, че от миналата година достъпът на външни лица до клуба вече е ограничен с

нова врата, има и приети нови членове в ТО и е радващо, че младите хора се върнаха в
клуба и участват активно в нашия живот. Тя подчерта, че в Габрово не се делят на млади
и стари – в клуба се събират всички заедно. Сподели и проблема с остарялата техника.
Накрая отправи приятелска покана към всички да присъстват на откриването на карнавала на смеха на 21 май.
Обсъден бе за пореден път и въпросът за узаконяването на клуба в Габрово. Много
години говорим за това, пишем писма и нищо не се променя. Но членовете на ТО не се
отказват и ще продължат да се борят за своя клуб.
От името на ТО във Велико Търново се изказа и новата секретарка, която също имаше искания - нов компютър за клуба на организацията, с който да се осъществяват
връзките с другите сродни организации.
На всички поставени въпроси отговори координаторът на РО.
Събранието протече при спокойна обстановка, имаше много полезни разговори и
дискусии. Отчетена беше голямата активност през изминалата година не само на ръководствата, но и на всички членове на организацията. В клубовете обстановката е приятна, предразполага към приятелство и взаимопомощ. Не бяха подминати проблемите,
свързани с трудностите при намиране на работа и ниските доходи, но това не помрачава желанието за активен живот и дейност в организацията.
Мариана Станчева

Русе

Събранието се състоя на 11 май в клуба на РО. Гости на районните пълномощници
бяха Георги Стефанов от ЦУ на СГБ, Петър Йорданов, управител на „Тих труд” ЕООД и
Десислав Йорданов, управител на фирма „Силанс-Илиеви”.
Председателят на организацията Владимир Владимиров откри събранието, като поздрави пълномощниците и им пожела ползотворна работа. С едноминутно мълчание
беше почетена паметта на Васил Добрев Василев, дългогодишен активист, спортист и
член на ръководството на РО.
Дневният ред на събранието бе от 4 точки – 1. Отчетен доклад за дейността през
2015 г. 2. Отчетен доклад за дейността на РКК. 3. Приемане на програмата за дейността
за 2016 г. 4. Текущи. След прочита на докладите по т. 1 и т. 2 от дневния ред, и на програмата за дейността през настоящата година, беше дадена думата на присъстващите
за изказвания, предложения и мнения. Те бяха много разнообразни и засягаха различни теми – от искането на Мариана Маркова за закупуване на нов плазмен телевизор с
лаптоп, който да се използва с интернет, тъй като компютрите вече са доста остарели,
до благодарността, отправена от Стойчо Филев към всички активисти, включили се доброволно в подготовката на събора в „Липник”. Силистренци споделиха тревогата си
от това, че секретарката им ще бъде ангажирана на нова работа и няма да може да идва
в клуба.
Дадена бе думата и на Георги Стефанов, който обобщи по-съществените моменти от
доклада за дейността: „РО за този едногодишен период е свършила много изключителна
дейност и тук има осмислен организационен живот. Но имаме два проблема – първият
е липсата на млади хора. Трябва да издирваме нови членове, по-рано имаше агитационни месеци, но сега това е трудно поради липса на средства. Вторият проблем са нашите
предприятия, в които има по 10-20 човека и то главно в шивачеството, а при вас – в праховото. Тези предприятия бяха създадени за да издържат съюза, а то стана така, че ние
да ги дотираме и единствено, че се дават под наем. Радващ факт е, че организацията ви
има много потенциал, имате сили, имате възможности и затова от сърце ви пожелавам
много здраве и успехи!”.
Накрая, след гласуване, пълномощниците единодушно приеха докладите за дейността на РО за 2015 г. и на РКК, а също и програмата с направените допълнения за
дейността през тази година. Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Бургас

Седемнадесет бяха присъстващите пълномощници на общото годишно отчетно събрание, което се проведе на 15 май в клуба на организацията. От тях отсъстваха 4 души
и според устава имаше кворум и можеше да се проведе.
Събранието премина при дневен ред, който съдържаше, както бе указано от ръководството, точки за отчетните доклади за дейността през 2015 и на РКК, точка за дейността през тази година и точка „текущи”. След прочитането на докладите и програмата, думата бе предоставена на присъстващите пълномощници и на гостите, сред които
бяха Николай Нинов, председател на СГБ, Диян Демиров, зам. председател на СГБ, Васил Панев, почетен председател на СГБ, Георги Стефанов от ЦУ на СГБ и Мая Георгиева,
главен счетоводител и член на УС на СГБ.
Имаше както положителни, така и негативни изказвания – като във вторите пролича
отрицателната нагласа и явната неприязън на някои членове към ръководството. Но
всички бяха откровени, искрено споделени и в по-голямата си част хората бяха единодушни, че конфликтите не трябва да имат място в общата работа и дейност, защото
всички сме с обща съдба.
Янка Найденова и Мина Карагьозова наблегнаха на хубавите моменти от дейността,
като и двете споделиха, че заради провокативното поведение на част от членовете на
градската организация са напуснали коледното празненство крайно огорчени. Живко
Кръстев от Поморие сподели тревогата си за някои неуредици в клуба, изискващи кардинална намеса – ремонт на покрива, както и някои малки ремонтни дейности в помещението. Атанас Георгиев пък изрази надеждата си, че за тазгодишното тържество ще
се съберат всички заедно в клуба за Нова година да празнуват от сърце и да гледат само
напред. Иван Иванов, председател на младежката организация, отправи предложения
за съдействие да се провеждат видеоразговори с преводач в СГБ, а също и за обучение и преводач за шофьорски книжки, за изпити, за матури, за листовки; даде идеи
за провеждане на състезание в с. Маринка - стрелба на панички, а през декември - на
ски в Студенец или Пампорово; предложи също младите да се включват в проекти за
обучение и др. Изказването на Веселин Тодоров от Карнобат бе изпълнено с оптимизъм
и някои от предложенията му бяха наистина полезни, като например: „Да се намери
начин да се отпуснат средства за поддръжка на клубовете, а не да се чака от общините.
Да се организират по-често мероприятия, както за работещи така и за пенсионери. Да се
организират взаимни посещения между клубовете в удобно време, събота или неделя
за да се опознаем по-добре и обменим опит. Всички страдаме от загуба на слух, затова
трябва взаимно да си помагаме. Животът е жесток и ние сплотени трябва да го изживеем. Скъпи приятели подарявам ви няколко книги, защото книгата е прозорец към света
и който чете той ще знае повече.”
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вите апарати.
Координаторът на РО Живка Димова обясни подробно начина на издаване на новите
членски карти, както и относно представянето на служебните бележки за помощите
по чл. 51. След приключване на изказванията с пълно мнозинство пълномощниците
приеха отчетните доклади и програмата за дейността, като се реши всеки да запише
своето предложение в срок до края на м. май и след това РС да обобщи предложенията
и приеме решение къде да се отпразнува патронният празник на СГБ - 12 юли.

Варна

Диян Демиров разясни някои от основните правила, заложени в устава и разпределението на средствата в бюджета. На въпроса дали може да се включат чуващи млади хора
в младежката организация Демиров изказа мнението, че всеки, който е съмишленик от
сърце на хората с увреден слух, е добре дошъл. И че ако младежката организация организира проява, то тя не е само за техните членове, а за всички.
След него думата бе дадена на председателя на СГБ Николай Нинов. В своето изказване той подчерта основното, а именно: „Всички вие трябва да търсите начин как да
бъдете обединени. Защото това е важно за вас. И трябва да се намери път за решаване
на вашите цели. Първо – трябва да знаете какви цели имате. Цел е организиране на
нещо, цел - шах, цел - туристически събор и др. Второто важно нещо, което трябва
да знаете, е да има хора, които да преследват тези цели. Ако липсват хора, които да ги
изпълнят, нищо няма да стане - само ще си прехвърляте топката и никой няма да поеме отговорност. Простичък пример от миналата година досега е един най-обикновен
ключ. Събира се Районният съвет, събират се определени хора и им се казва: „Дава ти се
ключ, но носиш отговорност.” Ако някой ще организира туристически събор, той трябва да го организира едновременно с отговорност, но и с хора. Той трябва да знае, кои ще
го подкрепят за да се отиде някъде. Трябват хора за постигане на целите. Същото е и с
младежката организация. Един човек не може да успее. Един човек ще се мъчи, ще му се
качат на главата и всички ще му правят проблеми. Един човек напред не върви. Всички
заедно обединени, вървим напред. Събирайте се, изслушвайте се - имам чувството, че
се разминавате. И не може да се разбере кой крив, кой прав. И това е от липсата на внимание, на уважение. Много неща се правят, но ние не ги ценим. Защото сме задълбали в
дрязги на лична основа. Научете се да се уважавате.”
След тези думи на председателя Нинов бе сложен край на изказванията и се премина
към гласуване на докладите и програмата за дейността, които бяха приети с пълно мнозинство. Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи.

Стара Загора

На 17 май на своето годишно отчетно събрание в клуба на РО се събраха 12 пълномощници (от общо 15, отсъстваха по уважителни причини трима души).
Красимир Михалев, председател на районната организация, откри събранието с приветствие към гостите на събранието - Ирена Желева, управител на „Тих труд” и Мария
Каварджикова, координатор на РО.
След като бе установено, че събранието има кворум, пълномощниците продължиха провеждането му съгласно приетия дневен ред. Единодушно бе прието предложението след прочитането на докладите и програмата изказванията да бъдат общи, по
трите точки. Първа взе думата Петя Желева, която изрази тревогата си от състоянието
на клубното помещение: „След многократните срещи и разговори, които проведохме,
общината отказва да извърши ремонт, като се позовава на сключения договор между Съюза на глухите и община Казанлък за безвъзмездно ползване на помещението.
Твърди, че той трябва да бъде извършен от ТО.” Антония Хубенова отправи няколко
запитвания относно изходящите писма, които се изпращат до общината и другите институции в града, във връзка с различни искания от наша страна, като предложи те да
бъдат обсъждани и съгласувани с членовете на РС на заседания и след това изпращани.
Зададе и въпроси относно предстоящото закриване на кабинета за рехабилитация, търсенето на спонсори и участието в общинските проекти. В отговор на Хубенова, Мария
Каварджикова обясни, че за набирането на спонсорски средства ръководството търси
начини, но в последните години това вече е много трудно – голяма част от фирмите са в
тежко финансово състояние и невъзможност да подпомагат организацията; а във връзка с проектите обясни, че възможността за участие в съвместни проекти с общината е
обсъждана многократно със съответните отдели - но положението е такова, че ако има
подходящи проекти, финансирането от общината е 70%, а останалите 30 са за сметка на
РО, което е трудно осъществимо. Относно закриването на Кабинета за рехабилитация
към районната организация бе обяснено, че има официално решение на УС на СГБ за
това.
След приключване на изказванията докладите, заедно с програмата, бяха прието
единодушно. По т. 4 от дневния ред – „Текущи” – Антония Хубенова запозна присъстващите с писмо № 51 от 11.05.16 г. от ЦУ на СГБ относно издаването на нови членски
карти на съюзните членове. Накрая, поради изчерпване на дневния ред, събранието бе
закрито с пожелания за пълноценна работа през 2016 г.

Ямбол

На същата дата - 17 май, се състоя и събранието на ямболските пълномощници.
Присъстваха 15, а по уважителни причини отсъстваха шестима и имаше кворум. Пълномощниците гласуваха, след прочита на докладите и програмата за дейността, да се
проведат дискусии и изказвания и по трите точки от дневния ред. В повечето от изказванията бяха отправени предложения за предстоящи прояви и мероприятия, но имаше
и такива, които засегнаха проблемни въпроси, като напр. реда за отпускане на слухо-

Годишното отчетно събрание на варненските пълномощници се състоя на 18 май в
клуба. След като поздрави с „Добре дошли!” присъстващите пълномощници, председателят на РО Диян Демиров обяви, че са избрани 31 пълномощника, присъстват двадесет и двама, следователно събранието има кворум и може да продължи своята работа.
Дневният ред включваше следните точки: 1. Отчетен доклад за дейността на РО през
2015 г., 2. Отчетен доклад на РКК за същата година., 3. Програма за дейността през 2016
г. и 4. Текущи.
Докладите на РО и РКК не бяха четени, тъй като пълномощниците ги получиха предварително заедно с програмата и се премина направо към изказвания и предложения.
По-съществените от тях бяха на Богомил Николов, който изрази мнението си, че докладът за дейността е точен и правдиво отразява цялостната работа и живот на организацията. Същевременно той апелира към членовете по активно да се включват в организационните прояви и да ползват пълноценно социалните услуги на центъра. Петя
Митева, председател на ТО в Добрич изказа от името на членовете благодарност към
ръководството на РО за оказаното съдействие при решаването на проблемите, свързани с ремонта на клубното помещение. Тя подчерта, че освен дежурствата, които някои
активисти са давали по време на ремонта, членовете на ТО не са спирали да посещават клуба и дейността в него е била макар и малко по-нарядко, пак така пълноценна.
Недялка Желязкова, Иванка Христова и Георги Стоянов в изказванията си засегнаха
слабото посещение на някои от дейностите в центъра, а също и нередовното идване на
репетициите на танцовия състав от младите членове, като накрая отправиха призив да
се посещават по-често услугите в центъра, за да може отново да кандидатстват за нов
проект, който ще осигури издръжката на ЦСРИ.
Относно повдигнатия въпрос за направата на детска площадка с гумена настилка,
пързалка и люлки Диян Демиров обясни, че такава площадка иска много средства, каквито РО няма, а не могат да се ползват средствата на центъра за тази цел.
От своя страна и глухите шофьори отправиха предложенията си - Калоян Атанасов
поиска колите със специален режим на движение да дават допълнителни светлинни
сигнали, за да могат глухите шофьори своевременно да реагират; а Петя Митева – да се
измисли стикер за колите, управлявани от глухи водачи.
След приемането на отчетните доклади и програмата за дейността, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Шумен

Шуменските пълномощници проведоха своето събрание на 19 май. От общо 20 присъстваха 18 души и имаше необходимия кворум за провеждането на събранието. Гост
бе Владимир Владимиров, член на УС и председател на РО на глухите в Русе. Събранието откри председателят на РО Денчо Неделчев. Приетият с гласуване дневен ред
съдържаше следните точки: 1. Отчетен доклад за дейността през 2015 година. 2. Отчетен доклад за дейността на РКК. 3. Програма за дейността през 2016 г. 4. Други текущи
въпроси.
Преди да започнат работа, пълномощниците отдадоха почит с едноминутно мълчание на починалите членове. По първите три точки от дневния ред бяха представени
докладите и програмата за дейността, след това бе дадена думата на всички пълномощници за изказвания и допълнения. Общото в изказванията бе изразената тревога, че
след като се организира някакво по-голямо мероприятие, за което е извършена сериозна подготовка, в последния момент повечето от членовете се отказват от участие и в
тази връзка Маргарита Друмева, координатор на РО, настоя за по-сериозно отношение
и отговорност към нещата, които се организират предварително. По т. 4 разискванията
и обсъжданията бяха от най-различно естество. На въпроса на Зоя Великова дали е
възможно участието и на жени в състезанието по риболов, Владимир Владимиров отговори, че ще има предвид това запитване и ще се помисли по този въпрос. Адела Радева
изрази тревогата си от състоянието на жестовия език, а Али Мехмед Али, Христо Атанасов и Маргарита Друмева споделиха загрижеността си от лошото състояние, в което
се намира клубът – крайно неподходящото му местоположение (в края на града, в съседство с кризисния център по временно настаняване и до помощното училище); в близост до сградата няма никакви културни и здравни заведения; самото здание се руши,
харчат се и много средства за поддръжка, а поради местоположението няма и желаещи
да я купят. Обсъдени бяха и изискванията за новите членски карти, честването на 12
юли, участието в предстоящия туристически събор и др. Накрая, след приключването
на изказванията, Владимир Владимиров отговори обстоятелствено на всички въпроси.
С пълно мнозинство докладите и програмата бяха приети от присъстващите и поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.
Централно управление на СГБ

Отчетно събрание на РО София

24 юни 2016

Съюзен живот

Председателят на РО София Дамян Калчев откри събранието, което се проведе на 20
май в залата на РО. От 20 пълномощници присъстваха 14, като шестима отсъстваха по
уважителни причини и имаше кворум. Гост на софийските пълномощници бе Николай
Нинов, председател на СГБ.
Дневният ред съдържаше три точки: 1. Отчет на дейността на РО София и доклад на
Ревизионната комисия към РО София. 2. Обсъждане и приемане на проекторешенията.
3. Разни. Така предложен, той бе приет единодушно. След това Дамян Калчев представи
на присъстващите презентация, съдържаща точките от дневния ред. В нея бе отбелязано, че РО София е помогнала със социална помощ на 37 души; на 47 души е оказано
съдействие при намиране на работа, но по различни причини са останали 15 души. Във
връзка с новите членски карти бе подчертан големият принос на Дамян Калчев, който
обясни, че съвместно с председателя на СГБ Николай Нинов са организирали цялата
подготовка по издаването им. Картите ще са валидни и в чужбина – в тях със символи
и текст е посочено, че притежателят на картата е човек с увреден слух и е под защитата
на законите на ЕС. Изказа се похвала на Рибарския клуб. Софийският риболовен клуб
„Тихите куки” в момента заслужава признателност и благодарност за победите си, а
също и за трофея, спечелен на състезанието в Липник (Русенско). Изказана бе крайната
неудовлетвореност от дейността на младежката организация към РО-София с председател Анита Лазарова. Г-н Калчев многократно подчерта огорчението си от Анита
Лазарова за нейната неглижираност към младежката формация и нейната присъственост при формацията на Ашод Дерандонян – „Заслушай се”. Също така бе изказана и
похвала на ръководствата на териториалните организации на Пирдоп и Перник - там
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още прави тук, в съюза Мошева и че тя пречела на младите. Каза, че нейната мимика
никой не я разбира и как тя ще дава съвети за езика. Тогава станаха един през друг Георги Стефанов, Пантелей Христов, пак Марияна Лалова, за да твърдят, че Мошева каквото
е направила, направила - стигало вече, сега просто била символ на назадничавостта, че
не трябвало да „плаши” хората тук и още такива изрази.
Илиян Радев се обърна директно към Нинов с искането ръководството на СГБ да
помисли в бъдеще да отдели някакви средства за по-сериозен ремонт или реновиране
на витошката хижа, още повече, че тя се намира на изключително посещаемо място и е
паметник на туристическата традиция на СГБ.
Пантелей Христов зададе въпрос на г-н Нинов за опитите на изключената от РО-София членка Илиана Вълчева да узурпира правата за телефон 112. Тогава г-н Нинов обясни колко труд е положил и колко срещи е направил за тел.112 и постъпката на Илиана
била много болезнена и лоша, и цялата претенция на нея и на организацията на Любен
Работов за техен принос за тел.112. Подчерта, че има архив и даже самата Илиана се
опитала да го обиди. Важното е истината да се знае и такива прояви все пак са били
грозни. Хората коментираха наведнъж за Илияна Вълчева и нейната наглост.
После стана пак Марияна Лалова и попита какво прави още г-н Панев в съюза. Не получи отговор. После г-н Пантелей Христов пожела да се справяме с трудностите единни,
а не разединени.
След приключване на дискусиите единодушно бяха гласувани приемането на отчетния доклад и на докладът на ревизионната комисия, както и целите и задачите на
РО-София за 2016 г. Накрая, поради липса на желаещи да се изкажат, събранието бе
закрито.
Дамян Калчев

Отново се заредихме с незабравими емоции

хората са по-активни, по-сплотени и единни. Разказа се подробно за проведената среща
с управителя на предприятието „Тих труд” Гаврилов, за посещението в шивашкия цех,
където бяха приети оплакванията на работниците, които бяха докладвани на председателя Николай Нинов. Сподели се и огорчението от заобиколния и уклончив отговор
на Гаврилов относно конкретния въпрос дали предприятието ще помага на районната
организация със средства или друг вид помощ. Калчев ясно заяви, че не вярва да има
такава помощ от страна на ръководството на „Тих труд” към районната организация,
каквато имат другите организации от „Тих труд” по градове. В презентацията бе отделено внимание и на дейното участие на районната организация при честването на 40-годишнината от създаването на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух,
където цялата организация беше поета от РО-София, съвместно с медийния експерт
Христина Чопарова. Събитието беше с финансовата подкрепа на СГБ и съпортвано от
председателя Николай Нинов. Разказа се и за участието на танцовия състав от училището за глухи деца на честването на годишнината на териториалната организация
в Сандански. Бяха споменати и проблемите, свързани с хижа „Панчо Томов/Луничка”
на Витоша. Обстойно бе обсъдена и новата визия на вестник „Тишина”. Спомена се и
за многолюдното тържество на хижата на 12 юли, както и многобройните екскурзии,
организирани от отговорничката по туризма Даниела Минева - две екскурзии в Турция,
една в Гърция и една в Албания. Също и две в страната. Изобщо, много активна туристическа дейност, от която се възползват стотици наши членове.
Стигна се до въпроса за вестника и г-н Калчев пространно обясни новата визия, и
целите на новия дизайн. Обясни, че ще се увеличи шрифта с един пункт и изрази ясната
и категорична подкрепа за новото начало на вестника и изказа задоволството си, че се
махна култът към една личност. Каза, че вестникът е за глухи хора и трябва да се списва
от глухи хора. Атаките към вестника знаел откъде идват, но смята, че това са хора които
дърпат съюза назад. С продължението на изказването си, спомена за семинара на председателите и районните координатори проведен в Стара Загора. Там г-н Калчев каза, че
това което е видял е избистрило за него какви са в момента силите и нещата, и какво
желаят. Но ще си държи на принципите и не се страхува от истината.
Темата за жестовия език също бе подробно обяснена. Г-н Калчев подробно разясни
за кандидатстването за обществената поръчка на Министерството на образованието и
науката, за трудностите и предизвикателствата. След приключване на презентацията
се прочете докладът на ревизионната комисия. След това бе дадена думата на Николай
Нинов, който подробно разясни проблемите, свързани с предприятията; с комуникацията с министерствата; разказа за инициативите на Националния съвет на хората с
увреждания към МТСП и постигнатия успех за телефон 112, както и неговите срещи с
упълномощени лица. Обясни и за очакваната поръчка от МОН за изследване на жестовия език, за вестника и желанието да стане на списание в бъдеще. След неговото изказване думата бе дадена на присъстващите пълномощници.
Пръв излезе Пантелей Христов, който настоя да се обърне внимание на културно-масовата дейност. Цели поколения са изгубени и няма ясна стратегия за бъдещето. Неговите възпитаници са завършили или завършват висши училища и някак си се вписват,
но притеснението му е за тези, които идват след тях - неграмотни и мързеливи. Вежен
Пеев разкритикува младите членове, че отишли към Ашод и то само заради шумотевицата и лъжите на Ашод. Но е убеден, че рано или късно ще се върнат към съюза и че
трябва да сме твърди към Ашод.
Г-жа Марияна Лалова, директно обръщайки се към г-н Нинов, зададе въпроса какво

След събранието, на 21 май, по покана на домакините от ТО в Габрово, членовете
на Горна Оряховица и Велико Търново проведоха едно прекрасно начало на топлото и
малко дъждовно лято. Преди обяд в уречения ден и час, пълният автобус, минавайки
през Търново, се отправи към етнографския музей на открито „Етъра”, в който реалистично и с много български дух е направена точна възстановка на някогашния български бит, култура и занаятчийство. Там е и единствената в България сбирка на народна
техника на вода.

Приятното време, разходката по калдъръмените улици, запознанството със занаятите, които са действащи – всичко това за нас бе едно прекрасно изживяване. Смях, шеги,
радост и най-вече - снимки, снимки… Всеки искаше да запечата фигурата си до някое
старинно съоръжение.
След приятната разходка отидохме в клуба. А там домакините се бяха подготвили
подобаващо и ни бяха спретнали богата гощавка. И нали бяхме в Габрово – столицата
на хумора и шегата, присъствахме и на откриването на тазгодишния карнавал, който бе
под мотото „Няма такава държава, има такъв град”. Шареният парад върна спомените
за емблематичните личности и прочути зевзеци от миналото. А изработената от цветя
и храсти котка в парка, символ на града, весело посреща гостите му. И тук отново почнахме със снимки, снимки…
Вечерта, уморени и някак си още омаяни от видяното и преживяното, побързахме да
се похвалим във фейсбук с прекрасния ни незабравим ден.
Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица
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Общо годишно отчетно
събрание на пълномощниците

От стр. 1

Илиян Радев, пълномощник от
РО-София, подчерта изключителната важност от участието на
съюзни представители в международни и световни форуми на
глухите. Засегна и проблема с кабинета по рехабилитация в Стара Загора, където има само едно
дете, но посочи, че в кабинетите в
София, Плевен и Варна децата са
повече и това е така, тъй като те
обхващат много големи региони.
(Бел. авт.: В отделен блок със съкращения са представени някои
от по-важните и съществени
изказвания по време на събранието.) Повдигнати бяха и други
въпроси, които засягаха финансирането на Центъра за рехабилитация (Георги Георгиев, Варна);
жестовия език (Миряна Мошева,
София); обратната връзка на ръководството с районните организации и дейността на ЦУ (Красимир Альов). На всички тях бяха
дадени конкретни и изчерпателни отговори от председателя на
СГБ Николай Нинов. И след като
нямаше повече желаещи за изказвания, събранието на пълномощниците гласува с пълно мнозинство предложените решения
по т. 1, а именно: 1. Събранието
на пълномощниците приема отчета за дейността на Съюза на
глухите в България през 2015 г.
2. Събранието на пълномощниците на СГБ приема отчета на
сборния бюджет на СГБ за 2015
г. по приходната част в размер
на 849 496 лв. и 779 925 лв. по
разходната част.
(Бел. авт.: Решенията на Общото събрание на пълномощниците са поместени в отделно
каре на стр.1)

По т. 2 от дневния ред думата
бе дадена на Антония Хубенова, председател на Централната
контролна комисия (ЦКК), която в резюме представи доклада
на комисията. Когато приключи,
председателят отправи въпрос
дали има предложени решения
в доклада за гласуване, като същевременно посочи редица несъответствия и разминавания в
доклада, спрямо които изрази категорично несъгласието си: „Тук е
моментът да подчертая, каза Нинов, че има разминавания в доклада и аз не мога да приема така
този доклад. Трябва да уточним
спорните въпроси, защото те са
свързани по един или друг начин
с моята работа като председател,
с работата на Управителния съвет, с изпълнението на точките,
които са заложени в устава. Първо, да приемем, че сте гласували
вътрешния правилник за работата на ЦКК. Но категорично не
мога да кажа, че този правилник
е приет от Управителния съвет.
Първо, не е влязъл в Управителния съвет. Второ, не е гласуван
в Управителния съвет. А това е
задължително условие, съгласно

устава. И аз не искам да изпадаме
в ситуацията да приемем отчетния доклад и все едно сме приели
и правилника на ЦКК. Правилникът може да се приеме единствено от Управителния съвет
– така е по устав. Второ, относно
дейността през миналата година
се казва: „Ще продължим и ще
настояваме с проверките на: „Тих
труд“-Плевен –първични документи и списъците с дълготрайните материални активи и друга
документация; „Тих труд“ –Шумен - договорите за аренда и за
отдаване на част от предприятието на Емил Костов.” Това е положение, при което пак се поставяме в състояние на конфронтация
между ЦКК и УС. Управителният
съвет е разглеждал този въпрос и
стигнахме до извода, че ЦКК не
са хората, които трябва да правят проверки на предприятията.
Подчертавам: предприятията са
регистрирани по търговския закон, там се действа на друг принцип. Съгласно устава и съгласно
правилника за взаимоотношенията между Съюза на глухите в
България и предприятията „Тих
труд”, и търговския закон – това
е отговорност на Управителния
съвет. Контролът се осъществява чрез вътрешен ведомствен
финансов контрол. Това е моментът, в който пълномощниците да
се изкажат относно това как ние
– ЦКК, Управителния съвет и аз
като председател, да работим занапред. Така че, да приключи този
спор и е хубаво да се вземе отношение и решение от събранието
на пълномощниците. Другото,
което е, протоколът, подписан
от членовете на ЦКК, подчертавам, че е подписан от комисията
– и това, което не мога да разбера, е следното написано в него:
„По дейности - организационна,
социално-битова, културно-масова, комисията, счита изпълнението на тези мероприятия за
неефективно. По отношение на
финансовата проверка – тя е непълна.” А в доклада е отбелязано
друго и се получава разминаване
между протокол и доклад, при
положение, че докладът е написан на база протокола!”
Изказването на председателя буквално отприщи една цяла
поредица от изказвания на пълномощниците и на присъстващите членове на ЦКК, в които
се обсъждаше спорния въпрос
дали може или не ЦКК да прави
проверки по предприятията и
дали да се приеме нейният доклад, които продължиха над час
и половина. Между изказалите се
по темата беше и това на Красимир Альов от РО-Пловдив, който
представи пълномощно, подписано от Тилка Кайрякова, член
на ЦКК. Накратко Альов обясни,
че се явява от нейно име и че тя
изразява неъгласие с доклада. Успоредно с това, по настояване на
Георги Георгиев, Альов прочете
изложение от Кайрякова, в което
се засягаха междуличностните
отношениня между нея и Веселина Стоянова.
В крайна сметка, след като
се гласува за прекратяване на
изказванията (имаше кратка
10-минутна почивка), председателят Николай Нинов предложи
на събранието да бъдат гласувани по т. 2 от дневния ред следните решения: 1. Събранието
на пълномощниците не приема
доклада на ЦКК. (прието със 17
гласа „за и 6 гласа „против”); 2.
Събранието на пълномощниците потвърждава решението на
Управителния съвет за отказ на

ЦКК да извършва проверки на
предприятията „Тих труд”.

След кратка препирня между
Николай Нинов и Георги Георгиев, в която се изясни, че не
може не може да се гласува нещо,
което е извън дневния ред, одобрен и приет от общото събрание, се премина към обсъждане
на следващите две точки от дневния ред – проектобюджет на СГБ
за 2016 г. и програма за дейността
за 2016 г. В хода на обсъжданията
от изказването на Мая Георгиева,
главен счетоводител на СГБ, стана ясно, че „Сумата други източници в районните организации
и други приходи в ЦУ, се запазва
като общи приходи в сборния
бюджет, но се разграничава стопанската от нестопанската дейност, защото наемоотдаването е
в СГБ.”; а по отношение на одита
Николай Нинов разясни, че „…
Никоя фирма не се ангажира да
предлага цена за одит през 2017
г. и затова се предлага изборът
на одиторска фирма да се прави
от Управителния съвет, т.е. – решението за избор да се прави от
Управителния съвет.” А Миряна
Мошева и Пантелей Христов в
изказванията си засегнаха състоянието на пантомимата – някога едно от водещите изкуства в
съюзната организация. Тъй като
нямаше други желаещи да се изкажат, т. 3 и 4 от дневния ред бяха
предложени за гласуване и така
бяха приети следните решения от
общото събрание на пълномощниците:
1. Приема Програмата за дейността на СГБ през 2016 г.;
2. Приема Бюджета на СГБ за
2016 г. в размер на 777 626 лв. по
приходната част и 867 307 лв. по
разходната част.;
3. Утвърждава резерв към
бюджета на СГБ за 2016 г. в размер на 25 000 лв., извън посочената разходна част, с който при
необходимост да се допълва в
течение на годината бюджетът
на СГБ.;
4. Утвърждава 106 извънщатни бройки за 2016 г. за СГБ за
осъществяване на планираните
мероприятия и поддържане на
организационната структура на
СГБ.;
5. При промяна на утвърдената субсидия от ДБ за 2016 г.,
заложена в приходната част на
бюджета, да се коригира съответната приходна и разходна
част на бюджета на СГБ.; 6. Събранието на пълномощниците
възлага на Управителния съвет да прави избор на фирма за
одит.
И ето, че се стигна и до последната точка от дневния ред,
която засягаше пряко ВЕСТНИК
„ТИШИНА” – цели 59 г. любимо
четиво на поколения глухи хора.
Председателят на СГБ накратко
обобщи най-важното, което се
отнасяше за бъдещата съдба на
изданието: „Преминавам към
следващата точка от дневния ред
– за промяна на печатния орган
на СГБ от вестник на списание.
Предложението за промяна е не
за друго, а защото така ще има
по-луксозен вид, по-добро оформление, по-представително е и
ще повиши имиджа на СГБ. Като
това не означава, че ще се увеличи цената по издаването му. Това,
че минаваме от вестник на списа-

ние, не означава, че увеличаваме
разходите – те ще са едни и същи.
Обаче, искам да подчертая нещо,
което се вижда от много хора, а
именно - повишението на цената. Повтарям отново - дали ще е
вестник, дали ще е списание, цената само на един брой, реалната
цена, е над пет лева. Един двоен
брой, който излиза, цената му е
над 10 лева. В тази връзка, един
двоен брой, който трябва да се
продава за 1,20 лв., предложението е да се увеличи цената на 2 лева,
пак е много ниска цена – даже аз
бих дал направо цена 5 лева. Който се интересува от списанието и
иска да си го вземе вкъщи, да си
го събира – тези хора, ако искат,
могат да се абонират и тогава цената ще бъде много по-ниска - 15
лева. Реално погледнато, при 22
броя годишно, ако са единични
броеве, общата им стойност, при
5 лева за брой ще е над сто лева за
цялата година. Е, при положение,
че предлагаме единична цена от
2 лева и абонамент от 15 лева, не
виждам никакъв проблем, предвид реалната цена. Но, искам да
подчертая нещо друго: въпросът
е ние като цяло да приемем концепцията и виждането за промяна от вестник на списание, да
направим нужната промяна в устава. Защото цените се променят
и то много. Всичко се променя
постоянно. Това ви го казвам –
записано е всичко в концепцията – вие, пълномощниците, да
си помислите, да си представите
какво бъдеще като цяло ще има,
вие да изразите подкрепата си в
това виждане за бъдещето.”
В крайна сметка, от последвалите изказвания (Миряна Мошева, Петра Ганчева, Красимир
Альов, Георги Георгиев, Йорданка Димитрова, Антония Хубенова, Димитър Петров, Христина
Чопарова, Диян Демирев) надделя предложението на Красимир
Альов – да се изчака и във всички районни организации да се
направи допитване до членовете дали да бъде вестник или
списание, като резултатите от
допитването, след изпращането
им в централното управление,
да бъдат обсъдени в УС и на
база предложенията в тях да се
вземе решение.
Имаше и други предложения
за промени в устава, но председателят на СГБ Николай Нинов
беше категоричен, че точно сега
не е моментът на това събрание
при отсъствието на юрист; при
липсата на предварителна подготовка за промяна на определени
членове и алинеи - още повече,
че предишният път промените
са били подготвяни и обсъждани
няколко месеца преди провеждането на събранието – да се предлагат промени в устава. С това
дневният ред бе приключен и се
премина към точка „тещущи”,
в която бяха обсъдени крайно
належащите ремонти на едно
от помещенията в РО-Шумен
(въпросът бе повдигнат от Владимир Владимиров от РО-Русе)
и на клуба в ТО-Казанлък (със
снимки Красимир Михалев от
Стара Загора нагледно представи
окаяното състояние на клуба).
На този, а също и на останалите
повдигнати въпроси (надлежно
записани в протокола), председателят Николай Нинов пое
ангажимента да се вземат под
внимание, като се направи необходимото за тяхното решаване.
Поради изчерпване на дневния ред и допълнителната точка
„текущи” събранието бе закрито
в 15 ч. на същия ден.

По-съществени
изказвания на
събранието
За доклада на ЦКК:

Николай Нинов: Аз съм съгласен с изказването на Георгиев,
така както преди малко го каза,
това го приемам. Но това тук,
така, както е написано, не го приемам. Аз искам да знам – в този
доклад трябва да се види, че наистина ЦКК организирала и провела проверки по всички районни
организации, поне по част от тях,
да се види, че е осъществен контрол върху поделенията – районните организации. Няма цифри,
няма нищо. И продължават да
настояват за проверки по предприятията, това са неща, които аз
не мога да разбера как ще направят, защото, като се върнаха от
проверката в Плевен и ми дадоха
две странички. Две странички и
никакво решение – от проверка!
Какви решения имаше вътре?
Какви препоръки? Извинявайте,
но не приемам общите формулировки. Ако някой може да ми
каже какво точно означава това:
„Важна роля към изход от тежката ситуация може да бъде, като се
предприемат мерки за стопанска
и финансова стабилизация на
предприятията.” Какво е това?!?
Какви мерки, какви – финансови, стопански, какви са? Дайте
ми нещо конкретно! Вие ми го
давате най-общо и аз почвам да
мисля: какви са тия финансови
мерки, какви са тия стопански
мерки, какво трябва да предприемем, за да го направим? Много е
лесно да се каже общо, но трябва
да бъде конкретно, за да знаем
точно как да го направим! Цитирам още: „Да извърши изцяло
нова стопанска и инвестиционна
политика за дейността на търговските дружества.” Хайде да го
направим, хайде! Хайде да финансираме! И аз искам да финансирам, ама как? Как да подходим,
как да го направим?!? Във връзка
с всичките тези изказвания от
страна на ЦКК лично аз считам,
че това са искания на хора, които
не са никакви специалисти в тази
област. Аз искам хора, които разбират от финансова политика,
от финансови изисквания; хора,
които са ми нужни. И трябва да
се подходи по-рационално.

Дойчин Загорски: Ние сме
ЕООД-а. Управителите се назначават от председателя на СГБ,
одобряват се от Управителния
съвет. Съюзът на глухите толкова
ли пари има, че да се позволява
контрол с най-различни органи.
Първо, ние изпращаме ежедневни информации на счетоводния
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отдел в Съюза на глухите. Независими одитори ни посещават по
няколко пъти в годината; отделно
вътрешно-ведомствен контрол, а
сега и ревизионна комисия. Едно
идване примерно в Пловдив,
които да извършват контрол, е
минимум около 500-600 лева за
6 дни. Това са дневни, хотел и др.
Толкова ли е богат съюзът, че да
си позволи такива разходи? И
освен това, нас, предприятията,
като какви ни разглеждат – като
някакви потенциални престъпници ли? Нас ни проверяват
достатъчно инстанции. Сега и
ревизионната комисия да ни
проверява – аз съм твърдо против. За мен не става ясно в доклада колко районни организации
са проверени, каква методическа
помощ е оказана на техните ръководства, как са финансовите
им документи, как ги оформят комисията тези неща трябва да
проверява. Нищо лошо няма, ако
искат да дойдат, да ни посетят, да
ги запознаем, Ако имат някакъв
сигнал от някой работник, да заповядат, да дойдат, ще извикаме
човека, ще съберем ръководството, но чак да извършват финансова ревизия?

Красимир Альов: Тези въпроси сме ги разисквали 100
пъти. Знаете докъде имате права и докъде нямате права. Предприятията са регистрирани по
Търговския закон. В районните
организации трябва да се правят
проверки от вас. Няма нито една
проверка, направена в районна
организация. Само в „Тих труд”.
Няма - защо е така? Вие сте избрани от събранието на пълномощниците. Пред него трябва да
се отчетете какво сте работили,
какво не сте работили, какво стана след вашите проверки, какви
резултати показвате. Искам да
знам. Това не е доклад, извинете
ме.

Диян Демиров: Колеги, напълно подкрепям г-жа Георгиева,
която каза, че в момента говорим
за различни неща. А именно –
изказването на г-жа Хубенова и
доклада тук в писмен вид. Подкрепям изказването но проблемът остава – че ние тук трябва да
решим дали приемаме доклада,
самия доклад, а не изказването.
Честно да ви кажа, този доклад
ме учуди. За да подведат хората,
че едва ли не ние сме по-черни от
дявола. Ще дам пример: ходила е
при Емил Костов. Ама Емил Костов е предупреден. Очаква я. Как
ще докажете, че аз, или г-н Нинов, или някой от ЦУ се е обадил
да предупреди. Има данни които
са манипулативно написани, че
ние едва ли не сме по-черни и от
дявола. Пише, че имало укрити
данни. А как ще докажете това?
Все едно да опитате да докажете, че аз съм се обадил на Николай Нинов и съм казал нещо си
там. Как ще докажете това? За
това, че имало укриване на данни, много пъти сме имали спорове, поне г-жа Хубенова може
да потвърди. Вие не знаете, но
има една малка подробност, която тук е изпусната, а тя е много
съществена – че има протокол!
И че ако някой поиска някакъв
официален документ, решение от
централното ръководство, от УС,
ако някой поиска такъв документ

Съюзен живот
в писмен вид, се обръща към г-н
Нинов и той поема ангажимента
да им даде този документ срещу
подпис! Така ли е? И затова казвам, че такова нещо няма. Само
се твърди: укрити документи, укрити данни. Всажда се чувство на
вина в нас, че едва ли не работим
против хората. Добре, хубаво.
Направили сте една проверка в
Бургас – браво, поздравления!
Но, какво пише: „В резултат от
проверката е двете становища
изпратени до ЦУ на СГБ и на УС
където обяснихме ситуацията
там и пледирахме намесата на
председателя на СГБ в духа на
Устава.” (Разперва ръце в израз
на недоумение) Добре, отидохме
на място, проверихме и се оказа, че няма никакви нарушения
и че всичко е на база междуличностни отношения. Конфликти
някакви. Е, какво да прави г-н
Нинов, съгласно „духа на устава” в случая, какво да прави?!?
Да награди? Добре, а вие какво
сте предприели – нищо. Моля ви
се, всички имаме най-доброто ни
желание да работим съвместно!

Мая Георгиева: Докладът се
прави на база на проверки. Какво е становището на ЦКК за дейността на СГБ – „неефективна”?
Нищо ли не е правил СГБ през
2015 г.? Защото за този доклад,
ако кажете дали да го гласувам
„за” или „против”, аз не виждам
как някой от тук ще го гласува
„за” с извода, че нищо не е ефективно в дейността на съюза през
2015 г. Ако ние гласуваме този
доклад в този му вид, това означава, че ние всички като пълномощници казваме, че Съюзът
на глухите през 2015 г. не е бил
ефективен, едва ли не за какво е
работил и всички тук са получавали съответните възнаграждения – трудови и хонорари. Това
ли да гласуваме?

Веселина Йовкова: В отговор
на Мая Георгиева - докладът на
ЦКК визира различни проблеми.
Ние визираме, че има икономии,
че има извършени неща. Като
цяло искаме съюзът да тръгне
нагоре, а не да реализираме базата на икономиите, за стягане на
коланите, както беше досега. Искаме по-добро бъдеще за глухите
хора. Да се промени мисленето.
Но като цяло, искаме системата
в самия съюз да тръгне нагоре.
Ние искаме по-добро бъдеще за
глухите, подчертавам – за глухите хора. И да развиваме така
нещата, че всички да са доволни.
Вие не можете да възприемете
една критика. Това, че не приемате критиката, значи, че вие не сте
готови да се развивате.
Радка Йорданова, РО-Ямбол:
На това събрание, при толкова
важни въпроси, дискутираме
едно и също! Моите уважения
към членовете на ЦКК, не ви отхвърлям. Но аз оставам с едно
впечатление, че вие искате всички ни да командвате! Вие, както
каза Панев, не сте над УС, а искате да подчините УС и буквално дискриминирате. Вашите ли
въпроси са по-важни от това,
което се решава? Как може да
кажете такива, просто се хвалите Как може да командвате – вие
се хващате за някакви много маловажни неща. Много ми е жал,
но какво искате да кажете с това,
че съюзът на глухите нищо не е

направил и не се прави?!? Просто
трябва да се вземе едно решение,
както каза Пони, да се разбираме,
заедно да се хванем един за друг,
заедно да се хванем за ръце. И
каквото има да питате – питайте
г-н Нинов и да се разберем. Казвате – ЦКК е избрана от пълномощниците и затова е над УС – а
самият УС от кой е избран?!?
Васил Панев: Уважаеми пълномощници, много съжалявам,
че се получи такава ситуация.
Много години такива проблеми
не са възниквали. Няма за какво
да се делим: от една страна УС на
СГБ; от друга – ЦКК. Досега такива проблеми от много години
не сме имали и няма място тук да
спорим. Проблемът за контрол
на предприятията никога не е
бил поставян, защото предприятията от самото им създаване са
пряко подчинени на председателя на СГБ и на УС. Това е! Без
тяхно съгласие нямате право да
правите каквото искате. Има кой
да упражнява контрол – председателят гласува и всички изпълняват. Сега съжалявам, но отправям критика към Нинов – защо
прие доклада на ЦКК, чак днес
се получи този доклад, трябваше
най-малко 10 дни преди датата
на общото събрание да е получен
и раздаден на пълномощниците.
Така се принуждавате да се конфронтирате, да изпаднем в такава ситуация. Това ми е много
неприятно, толкова време да се
занимаваме с това и само си губим времето, без интерес за бъдещето на съюза.
За пантомимата:

Миряна Мошева: Аз мислех
отдавна защо пантомимата, един
от върховете на нашата самодейност, отиде надолу? Имахме
състави, имахме и отделни талантливи пантомимисти, които
ги няма вече. Всички ми казват:
ми, няма млади пантомимисти,
няма желаещи… Не е вярно.
Млади пантомимисти има, но
няма кой да ги стимулира. Е, когато разчиствахме горе, намерих
това (показва образец на грамота); а също и медали. На времето
ги направихме, когато проведохме три конкурса за млади пантомимисти на името на Стефан
Йосифов, първият изявен пантомимист на СГБ. Но след третия
конкурс всичко умря. Аз предлагам да възобновим тази традиция. Дали ще са между два фестивала или през година, в които
да участват млади хора от училищата до 30-годишна възраст.
И тогава, чрез тези конкурси, ще
стимулираме и направим новите
артисти и състави. Всичко е готово, и медали, и грамоти имаме.
Тогава нямахме разходи за хотел
– спаха в общежитието на училището; не е необходимо да наемаме и голяма зала, защото те са
предимно соло и дуопантомима.
Няма да струва много пари това
възобновяване на конкурсите.
Предлагам да помислите по този
въпрос, да раздвижим изкуството на глухите хора.

Пантелей Христов: Идеята
за конкурса за млади пантомимисти беше моя. Когато я предложих, тя тогава отговаряше за
културната дейност. Аз го пред-
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ложих, за да запазим това изкуство, трябваше един вид да дадем
тласък на следващото поколение
да продължи традицията в пантомимата. Всичко си вървеше
добре – първият, вторият конкурс минаха добре. Моите от АРДУС, които бях поел, режисирал
и подготвил, взеха всички медали. И едно мога да благодаря на
Мошева – че имахме съдействие.
Но след това се получи нещо като
дълбока забрава. И сега искам да
ви кажа – определено не е избран
подходящ човек да отговаря за
културната дейност. Аз съм човек на изкуството и боледувам,
когато пантомимата тръгна все
по-надолу. Не става въпрос само
за пантомимата, а за фолклор,
танци и песни, с които станахме
световно известни, когато всички хвалеха със суперлативи нашите артисти на сцената. Беше
супер! А сега какво гледам: като
миши дупки сме, търсим артисти,
надничам в дупките – няма… Аз
съм стар вече, но не се предавам,
душата ми е млада. Мога да играя
още, но е по-хубаво да дам път на
младите. Не бих искал да кажат:
какво играеш, само пречиш, само
стопираш. Затова да дадем път на
младите! Искам да поздравя г-жа
Мошева за хубавото събуждане,
с което отвори врати на пълномощниците. Тук вече аз ще имам
силен, нахален натиск на Нинов,
това ще бъде както в негова полза, така и в наша полза. Най-важно е младото поколение, което
да дойде и след време пак да бием
света с нашето изкуство, което е
българско.
Вестник или списание да бъде „Тишина”:
Петра Ганчева: Това е избирателно съпоставяне на главата
на вестника, което няма никаква
връзка със самия вестник. Когато излязоха първите четири броя
с новия външен вид на вестника, всички изведнъж станаха
свръхспециалисти по графично
оформление и предпечатна подготовка и почнаха да критикуват
цвета на главата, шрифта и пр.
Проведох онлайн анкета дали
се харесва новият вестник и там
никой, ама никой, не каза и буква
за това, което е вътре – а именно – неговото съдържание! Защо
никой не обърна внимание върху факта, че вестникът, от една
страна, пълноценнно отразява
живота и дейността на глухите
хора по места; а от друга страна
- вече е по-пъстър, по-богат; има
хубави и големи цветни снимки,
за каквито глухите читатели настояват отдавна? Имахме четири върховни съюзни юбилея, на
които на вестника, независимо,
че той ги отрази в максимална
степен, не беше обърнато подобаващо внимание. Догодина
предстои неговият 60-годишен
юбилей и като излезе като списание, ще е един подобаващ начин
да се отбележи тази годишнина.
Красимир Альов: Предлагам
това изменение да се отложи.
Много е прибързано. Новият
вестник е експеримент. Тази година имаше 3 двойни броя и трите бяха различни. Най-добре е да
попитаме глухите хора. В нашата
РО имаше глухи, които искаха да
им върнем по 10 лв., защото буквите са малки и трудно се чете.
Нека да се направи допитване,
да се направи анкета. Смятам да
не прибързваме и въпросът да се
отложи.

Йорданка Димитрова: Подкрепям изказването на Красимир
Альов. В предложената Концепция, на стр. 3 е записано, че когато се е създавал в-к „Тишина”, е
имало една година време, в което
е уточнявано всичко, редакционния екип, концепцията. След
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което е имало специален пленум,
който приема концепцията и на
16 януари следващата година излиза първия брой на в. „Тишина”.
Ние ще правим списание, това
е прекрасно, но нека всички да
знаят, че това е чисто нова медия. Новият вестник не се обсъди. Някои го харесаха, други не.
Нека да има период да се утвърди
концепция за списанието. Когато
излезе всички да го харесат и да
го одобрят.

Христина Чопарова: Като
дойде идеята да направим ново
издание, да издаваме списание,
без да променяме основното – да
е с по-богато съдържание и повече снимки, да отразява живота на
глухите. Този вестник няма нова
концепция, а нова визия. Този
вестник няма концепция, защото
когато започнахме да го правим,
имаше много нови предложения
за ново оформление, нов дизайн,
нови неща, свързани с визията
му. Вестникът е лицето на СГБ.
И е показателно, че сега, с новата си визия, вестникът свършва
в деня, в който е излязъл от печат! Ние направихме анкета във
фейсбук, в която питахме дали да
се увеличава шрифта. 90% смятаха, че не трябва. Въпреки това го
увеличихме, но за сметка на обема на съдържанието, сега текстовете са намалени с 30%. Не може
да се отлага решението дали да
е вестник или списание, защото
на 16.01.2017 г. вестник „Тишина” има 60-годишнина и дотогава трябва да сме напълно готови
както с графичното оформление,
така и с всичко останало – съдържание, рубрики. Няма разлика
дали ще бъде вестник или списание, съдържанието му остава
едно и също. Не съм съгласна
с Димитрова, че е нова медия това е просто изменение на формата, понеже един вестник от 16
страници, сгънат на две, прави
издание от 32 страници, което е и
идеята. Промените в него не са самоволни решения, а съобразяване с традициите по отношение на
заглавието и на обстоятелството,
че това е вестник за всички хора,
които не чуват - глухи, тежкочуващи, с кохлеари или апарати.
Не може вестникът да се нарича
„вестник за...” и да следва за кого
е, и да рискуваме да обидим някои представители на хората без
слух. Затова впоследствие някои
неща бяха махнати, но основното
е, че нищо друго не е променяно
- нито името, нито съдържанието - вестникът си е от хората без
слух за хората без слух. И няма
нищо общо с „Нова Тишина” - не
нарушава и устава по никакъв
начин, защото в самия устав никъде няма концепция. А по отношение на предложението на
Альов, не смятам за нужно да се
отлага, защото идеята да се превърне вестникът в списание бе
по повод 60-я юбилей, да се отбележи по този начин, а и както бе
споменато преди малко, разлика
в цената няма да има. Един брой
е 0.60 лв., но двойният би струвал
1.20 лв., така, че цена на списание
от 2 лв. е приемлива.
Диян Демиров: Да вземем
принципно решение - да направим допитване и на заседание
на УС да се реши. Ако ще става
списание, трябва да се промени
уставът на съюза.
Николай Нинов: И аз се притеснявам. Темата е деликатна.
Предлагам да се гласува. Който е
съгласен да направим анкета-допитване, моля да гласува.
Панталей Христов: Гласували са „за” – 17, „против” – няма,
„въздържали се” – 2.
Текст и снимки Петра Ганчева
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Жестовият език и ние

24 юни 2016

ЗАЩО СЕ БАВИ ПУСКАНЕТО НА „ЖЕСТОМАТИКА” В ИНТЕРНЕТ

В отговор на зададения от
Петра Ганчева въпрос в брой
9-10 на в. „Тишина” в материала
„Какво стана с публично даденото обещание за „Жестоматика”?,
ще поясня, че причините за забавяне на пускането му в са две.
Първата е, че както самият Александър Добрев обясни по време
на курса на глухите лектори по
ЖЕ, е липсата на мощен сървър,
какъвто видеоцентърът на СГБ
не притежаваше по това време.
Днес вече такъв е закупен и той
предоставя възможности нашият интерактивен жестов речник
да бъде пуснат в публичното
пространство.
Втората причина беше, че ръководството на СГБ предприе
мярка за защита авторското право на речника, защото е направен за оригинално ползване от
нашия компютърен специалист
Александър Добрев. За тази цел
потърсихме съдействието на ад-

вокат – специалист по авторско
право. Този специалист се оказа
дъщерята на на нашите съюзни
членове от ТО в Габрово Златка и
Петър Дечкови – Ивелина Дечкова-Миланова. Обърнахме се към
нея с молба да разкаже за нашите
читатели за процедурата по оплучаването на авторското право.
Ето какво ин разказа тя: „
Марката „Жестоматика” е запазена за СГБ от датата на заявката
– 17.12.2014 г. Защитата е от този
момент и обхваща компютърната
програма с това име, в това число
и за ползването й, за обучения и
други цели. Самата компютърна
програма е собственост на СГБ
по силата на Закона за авторските права и сродните такива. И означава, че компютърната програма е защитена от неправомерно
ползване. Процедурата по регистрацията на марката се осъществява пред Патентното ведомство
на Република България (ПВ) и

нормално отнема малко повече
от година време, защото се минава през формална експертиза,
публикуване на заявката, изчакване на тримесечен срок от публикуването на заявката, ако не се
явят претенции от трети лица и
след това се взема решението на
ПВ за регистрация на марката. В
момента вашата марка вече е в
последна фаза. Има решение на

ПВ за регистрация под № 93752
от 17 май 2016 г. и публикуването й в официалния бюлетин
на Патентното ведомство. В настоящия момент марката действа и предоставя защита срещу
неправомерното й ползване. Тя
има срок на действие 10 години,
като преди изтичането на този
срок може да се поднови за нови
10 години. Пожелавам ви успех

в използването на
марката!”
И ние
сме дълбоко признателни
и
благодарни на
адвокат
Ивелина
Миланова за старанието, което положи
през цялото това време отговорно и въпреки голямата си служебна натовареност, да изведе до
добър край защитата на нашата
компютърна програма „Жестоматика”.
Последната причина, която би
задържала пускането на нашия
речник е да се уточни неговото наименование. Заслужава да
припомним, че този речник е
плод на усилията на един голям
творчески колектив от нечуващи
съюзни членове. Екипът, който
разработи компютърния вариант на българския жестов речник, благодарение на спечеления
от Мтел проект включваше нашия трикратен световен шампион Веселин Георгиев, Николай
Нинов, специалист по информатика, Александър Добрев, Гълъбина Лозанова по текстовата
част и Миряна Мошева като организатор. Екипът, който създаде
компютърния вариант на българския жестомимичен речник,
го нарече „Жестоматика”, за да се
отличава от всички други подобни речници, пуснати в интернет.
А иначе той би могъл да носи наименованието „Онлайн български жестов речник и програма за
обучение „Жестоматика”.
Миряна Мошева

Личности, които трябва да познаваме - Йосиф Гейлман

В последно време около предстоящото научно изследване на
българския жестов език в публичното пространство се разгоря оживено обсъждане как и
защо, кой го е създал и пр. И искам да споделя огорчението си от
факта, че младите глухи хора, без
да са чели и най-малкото, без да
са разглеждали международния
жестов речник „Жестуно”, създаден през 1975 г., безапелационно
го отхвърлят. А той е образецът,
по който са създадени всички
последващи жестови речници
в другите държави. И ние също
имахме щастието да черпим от
този извор, за да създадем нашия
речник!
Затова си поставих за цел
да защитя авторството на този
международен речник и да запозная читателите с неговите
автори, които аз имах щастието
лично да познавам от моето няколкогодишно участие в конгресите на Световната федерация на
глухите (СФГ). В качеството си
на вицепрезидент на комисията
„Изкуство и култура” към СФГ
три мандата имах възможност
да се срещам с образованите глухи, които всеотдайно работеха
и обсъждаха жестовия език. И

отговорно мога
да
заявя, че
създателите на
„Жестуно” бяха
авторитетни нечуващи дейци,
както на своите
национални организации, така
и на световната
федерация на
глухите. Това са
Франческо Рубино, президент
на италианската
организация на
глухите; Алън
Хайуърт, вицепрезидент на английската организация на глухите; Йосиф Гейлман от Русия,
единственият чуващ жестов преводач в екипа; Уйлард Мадсън от
САЩ и консултантът Оле Мунк
Плум от Дания.
Ще разкажа за единственият чуващ сред авторите руснака
Йосиф Гейлман. Но преди това
ще насоча вниманието ви към
факта, че „Жестуно” е създаден
на основата на проучвания и създадени речници от 19 на брой научни институти и организации
на глухите, между които Нацио-

налната организация на глухите
в САЩ, университета Галодет,
Кралският научен институт на
Великобритания, Центърът за
научни изследвания на Франция, Шведската организация на
глухите, Националният колеж
на испанските глухи и др., направени и създадени в периода от
1959 до 1975 г. И в никакъв случай не сме ние тези, които с лека
ръка трябва да отхвърлим плода
на усилията на толкова много отговорни личности, загрижени за
каузата на глухите хора.
Йосиф Гейлман е роден в семейство на глухи родители и от
ранно детство усвоява жестовата реч. Загубил родителите си
по време на гладната блокада на
Ленинград през 1944 г. , а брат си
на фронта, той рано възмъжава.
По характер е бил активен, деятелен и много отговорен човек.
Целия си живот посвещава на
глухите хора в Русия – за тяхното образование, за овладяване
на професии, за получаване на
привилегии като хора с увреден
слух, за изравняване на техните
права с тези на чуващите. По негова идея през 1965 г. се създава
лениградският възстановителен
център,
който е
първото
учебно
заведение
за професионално
обучение
на глухи.
Той има
няколко
отдела,
меж д у
които за
художествено оформление,
днес – за

дизайн; за подготовка на водещи
културно-просветната работа; за
правни знания за глухи, които да
работят в социалните служби; за
усвояване на финансова дейност
и отчетност; полиграфически
отдел. И отдел за подготовка на
жестови преводачи за чуващи.
Той прекрасно разбирал, че
за да могат глухите хора да се
включват в обществото на чуващите, те трябва да получат качествено образование, да овладяват специалности и разбираема
говорна реч. По негова иницатива се създава слухово-речева
лаборатория, където специалисти работели върху правилното
произношение на думите и усвояване четенето по устата и за
адпатиране съм слуховите апарати. Друга много важна негова
дейност е била търпеливото проучване на жестовете на глухите
от различни области на Русия
и създаването на унифициран
руски жестов речник, еднакъв за
всички – глухи и чуващи.

Именно той оглавява комисията в международната организация ЮНЕСКО за съставянето на
международния речник „Жестуно”. За него една руска преводачка на жестов език, негова ученичка пише: „...Йосиф Флорианович,
който наричаше жестовата реч
„Жестика”, като жестов преводач беше непостижим. Той показваше, че не трябва само да се
знаят жестовете, за да се превежда, а и как да се превежда! Той
превръщаше самият процес на
превеждане в изкуство. Неговите
жестове бяха артистични, пластични и изразителни, красиви с
едно живо одухотворено лице.
И тези негови качества заменяха
липсата на интонация в разговор
с глухите, която е толкова важна
при чуващите...”
И повече от това не би могло да се каже за тази личност,
на която ние, лишените от слух,
трябва да бъдем благодарни за
всичко, което е направил за нас.
Миряна Мошева
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1 юни - Ден на детето
Празник на деца, учители и родители

„Домино”, „Дама” и други обичани. В инициативата се включиха също и деца от ОУ
„Христо Ботев“ с. Енина, СОУ „Христо Ботев“ Павел баня, гимназия „Академик Петко
Стайнов“ и ОУ „Чудомир“ от Казанлък, СОУ „Васил Левски“ и Второ основно училище
Гълъбово, ОУ „Васил Левски“ Чирпан, а кампанията завърши с игри на традиционния
спортен празник „На открито“ в Земеделски институт Стара Загора. „Нашата инициатива отново показа, че децата играят и се забавляват заедно без различия и предразсъдъци“, сподели директорът на Ресурсен център Стара Загора Пламен Иванов. По повод
Международния ден на детето – 1 юни Иванов им пожела да бъдат усмихнати и щастливи.

туристически поход

„Аз обичам спорта!” - под това мото в парк „Студентски” на 17 май т. г. се събраха
над 50 деца и ученици със специални образователни потребности от ресурсния център
в Шумен, заедно със своите педагози, психолози, логопеди, заедно с родители.
Организатор на спортния празник за трета поредна година е ресурсният център в
града. Четири отбора – „Детелина”, „Маргаритка”, „Теменужка” и „Лале” се състезаваха
в игрите „Спукай балона”, „Намери предмета”, „Нареди пъзела” и много други забавни
състезания. За първи път тази година децата и учениците се включиха и в музикална
игра, за да покажат уменията си в танца на пингвина, ръченицата и рап танците.
„Игрите, които сме включили, са свързани с подобряване на грубата и фина моторика на децата и учениците със специални образователни потребности”, каза Веселина
Анчева, ресурсен учител към центъра.
С приветствие към всички присъстващи се обърна Ивелина Тодорчева, помощник-директор на ресурсния център, която каза, че „състезателният характер на празника дава възможност на децата да изявят себе си, да покажат, че могат да бъдат успешни,
единни, толерантни един към друг; а ние - преподавателите, родителите и обществеността, трябва и сме длъжни да ги подкрепяме”.
За най-добрите спортисти и отбори-победители организаторите бяха осигурени
купи, много награди и лакомства.
В област Шумен децата и учениците със специални образователни потребности са
313. Те са на възраст от детските подготвителни групи до 18-годишни. Целта на ресурсния център е да създаде условия за пълноценното им включване в общообразователната среда и в успешна социална интеграция и реализация.
Източник шум.bg

На открито 2016

Ресурсен център Стара Загора за осми пореден път организира традиционния спортен празник „На открито”, посветена на успешния край на учебната година и на 1 юни
– Деня на детето. Тя се състоя в съботната утрин на 28 май в базата на Земеделски институт (бивше „Ниго”, по пътя за Раднево).
Джаз балетът „Каприз” с хореограф Атанаска Баценкова имаше честта да открие
програмата на празника, в която се включи с песните си младият талант на Стара Загора
Йордан Петев от вокална група „Розов свят” при НЧ „Св. Климент Охридски”.
„Проявата предоставя добра възможност в нея да вземат участие децата на Стара
Загора - с и без специални образователни потребности, заедно с техните родители и
учители, за да играем и да се забавляваме”, подчерта Пламен Иванов, директор на ресурсния център.
В инициативата се включиха над 100 деца със специални образователни потребности, техните приятели, родители и учители. Традиционен акцент в спортната програма
бяха щафетните игри, футболът, народната топка, тегленето на въже, арт ателиетата,
рисунките върху асфалт, игрите с
фрисби и федербал. Директорът
Пламен Иванов раздаде награди
на всяко дете, а за най-малките
домакините от Земеделския институт осигуриха среща с живи
пиленца и зайчета.
Втора поредна година Ресурсен център Стара Загора организира провеждане на популярни
детски игри с участието на деца
със специални образователни
потребности, техни съученици и
приятели, които играха заедно на
„Не се сърди, човече!”, „Скрабъл”,

За четвърта поредна година екопредизвикателството на Ресурсен център Стара Загора събра ученици със
специални образователни потребности
на поход в планината. Маршрутът от 10
км в Сърнена гора, около Дъбрава предложи на участниците интересни поляни
и планински гледки. Младите природолюбители се запознаха с биоразнообразието на Сърнена Средна гора, особеностите на туристическата маркировка и
задължителните правила за безопасен
отдих сред природата.
Преходът е посветен на Световния
ден за околна среда - 5 юни. Денят на
околната среда е провъзгласен на 15
декември 1972 г. от ООН в Стокхолм,
Швеция. Тогава е приета декларация за
околната среда, която е и първият международен договор за принципите на
екологична защита на Земята.
Ресурсен център – Стара Загора

Какво НЕ ЗНАЕМ за ресурсния учител
1400 са ресурсните учители в България, а съществуващите ресурсни центрове бяха преструктурирани в регионални
центрове за приобщаващо образование и
отговарят за мониторинга, насочването,
квалификацията, работата със семейства
на деца със специални образователни потребности. Целта е средата в училището
да се организира около детето, а не детето със затруднения да се адаптира към
вече съществуваща среда, благодарение
именно на работата на учителите в центровете с тези деца.
Към днешна дата, в страната има едва
1062 ресурсни учители и 20 слухово-речеви педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят реална подкрепа на
всички деца с увреждания, така че да получат реален достъп до качествено образование, образоващо ги в успешност.
Ресурсният учител е специален педагог, който поема детенцето в масовото
училище и присъства с него в часовете,
придружава го в междучасията, работи с
учителите, другите деца от класа, родителите им.
Много често децата не умеят да проявяват разбиране към „различните” от тях
деца и биха могли тежко да ги травмират.
Ресурсният учител е този, който запознава останалите деца с проблемите на дете-

то, включено в интеграцията.
Тенденцията е интегрираното обучение да обхваща децата със специални образователни потребности (СОП) от 3-годишна възраст до завършване на 12 клас.
Най-важната характеристика на интегрираното обучение е това, че всяко дете
се обучава според възможностите си, и в
този смисъл – по строго индивидуална
програма. За да получи детето със СОП
подходяща помощ, в страната са създадени ресурсни центрове - общо 28, като
всеки от тях обхваща по една област на
България. В ресурсния център работят
ресурсни учители и други специални педагози, които изготвят индивидуалната
програма за обучение и развитие на всяко дете със СОП и я изпълняват заедно с
учителите на класа.
Разказах за част от проявите, които
традиционно се провеждат от някои ресурсни центрове, в които ресурсни учители са поели под крилото си и дечица с
увреден слух. Сред е и Росица Делева от
Шумен, която беше известно време координатор на РО на глухите в града и е
добре известна на членовете там, тъй
като често се случва да прибягват до помощта й в качеството й на преводач на
жестов език.
Петра Ганчева
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ЮЛИЯ ПРОБСТ: ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА В ГЕРМАНИЯ ВСЕ ОЩЕ ИМА
ПРЕЧКИ ПРЕД СВОБОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ С ОКОЛНИТЕ

Жестомимичният език според младата активистка има своя
собствена граматика
„Хората с увреден слух в Германия все още нямат възможност
на свободен избор на комуникация с околните“, заяви в интервю
за германската интернет телевизия dcpTV Юлия Пробст, която е
един от най-големите активисти,
борещи се за правата на глухите
във федералната република.
Според нея до преди 5 години
около 20% от предаванията по
обществените телевизии например са били снабдени със субтитри, които да ги прави достъпни
за хората със слухови увреждания. Днес има някои канали като
RTL, които излъчват футболни
срещи със субтитри, но по думите й по отношение на достъпа на
глухите до информация, особено
в частния сектор, все още има
какво да се желае.
Какво още може да направи
обществото, за да се подобри
комуникацията на хората с увреден слух? „Ние имаме нужда от
още преводачи на жестомимичен език. Тук, на republica 2016,

например за пръв път през тази
година има такъв преводач, който се намира в информационния
център, и ние можем да го ползваме по всяко време. Но ако аз
имам нужда от някаква медицинска помощ тук в Берлин, или от
друго съдействие, тогава не мога
да ползвам услугите му извън събитието, и това е проблем”, казва
Юлия. Проблемът е, че все още
има много малко частни организатори на събития, които работят с преводачи на жестомимичен език, които да се използват.
Може да се окаже така, че човек
с проблеми със слуха да отиде
на някое събитие, където да не е
осигурен подобен преводач.
Освен с помощта на преводачи, биха ли могли посредством
новите технологии да се направят събитията по-атрактивни за
хората с увреден слух, като в същото време се спестят разходи?
„Трябва да се каже направо, че
инклузията струва пари. Всяка
услуга струва пари, но разбира се
има различни възможности като
например live субтитри, и това е
добре за хората със много слаб

слух от гледна точка на граматиката на езика, но глухите хора
имат нужда от преводач на жестомимичен език, защото езикът
на жестовете има своя собствена
граматика”, счита тя. Проблемът
при организирането на големи
събития според нея е, че обикновено преводачът е доста далеч
и хората с пълна загуба на слуха
рядко могат да поставят въпросите си. „Има различни услуги,
но повечето от тях имат по-скоро недостатъци”, допълва Юлия.
Най-добрият начин да се задоволят потребностите въобще на
хората с увреждания по време на
събития е, ако в началото организаторите предоставят формуляр за попълване, в който да са
изброени най-различни потребности - като рампа за инвалидни
колички, специална тоалетна,
асистент за незрящи или субтитри и всеки да избере сам. Другото при инклузията между хората
с различни потребности е да се
използва помощта на експерти.
Защо глухите имат проблеми с
разбирането написаните изречения в субтитрите? „Това не може

да се каже за абсолютно всички,
но причина за това повечето глухи хора да не разбират написания текст е образованието в училище, което за глухите е на едно
по-ниско ниво”, смята Юлия.
Мнозина от глухите деца, които
напускат училище са още в началните класове. Според нея глухите ученици имат нужда от часове по немска граматика, която
да бъде обаче обяснявана с езика
на жестовете. 90% от всички глухи хора според нея са родени и
живеят в семейства с напълно чуващи родители и увреждането на
слуха им е настъпило вследствие
на различни заболявания, или са
загубили слуха си по-късно. Те
могат да научат добре нормалния
език, но това не може да се каже
за всички. „Мнозина от тях учат
жестомимичния език за пръв път
в училище, но има и такива деца
в семейства на глухи родители,
за които езикът на жестовете е
„майчин”, твърди Юлия. Според
нея най-важният период от развитието на едно дете със слухови проблеми е между 3-та и 5-та
година, когато то усвоява голяма

част от езиковата комуникация.
И ако тогава не се получат основите например по немска граматика, то този език ще си остане
завинаги „чужд” за тях. Нейният опит я е научил, че въобще в
комуникацията с хора с увреждания има две групи - такива,
които не се страхуват да питат,
и с тях няма проблеми, и такива,
които се страхуват. Според Юлия
хората трябва да са по-уверени и
да видят какво ще се случи. Но
по думите й здравите хора често
задават и глупави въпроси като
„Не би ли искала да чуваш?” Това
според нея е като да питаш някоя жена дали не иска да стане
руса. „Аз съм глуха и такава съм
израснала, защо да променям
идентичността си?”, пита Юлия
и си пожелава да имаме съзнанието, че живеем в общество, в
което всеки да може да общува с
другия, без значение дали някой
е имал лош ден, не може да чува,
или седи в инвалидна количка.
Източник:
http://forumat-bg.com/

На 19-ти май Младежката организация към СГБ със съдействието на Силвана Павлова,
културно-масова дейност на ЦУ,
покани д-р Славина Лозанова да
направи представяне на своето
изследване на жестовия език.
Залата на третия етаж бе пълна с хора, докоснали се по различен начин до глухата среда и
език. Това бяха нашите жестови
преводачи, студенти, изучаващи
жестов език, преподаватели от
различни университети, където
се обучават слухоувредени студенти.
С тази презентация ние започваме една информационна кампания, свързана с изследването
на жестовия език. Очаквайте
поредица от статии в които ще
проследяваме заедно научното обосноваване на нашия език
с цел неговото унифициране и
признаване.
Но нека самата д-р Лозанова
да разкаже за своето изследване.
Семинарът имаше за цел да
представи резултатите от проведено от мен научно лингвистично изследване върху българския
жестов език.
Българският жестомимичен
език е изключително красиво
средство за общуване – това
беше категоричното ми впечатление, когато за първи път видях глухи хора да го използват.
Колкото повече навлизах в същността на жестовия език, толкова повече растеше желанието ми
да се „запозная” професионално
с него. Да научиш език не е лесно, а да научиш и започнеш да
използваш език, който е толкова
различен от словесните езици,
още по-трудно. Докато учех (и
продължавам да го правя) българската жестомимика осъзнах,
че има няколко начина за изразяване с помощта на жестове:
Мога да говоря на български
език и да използвам жестове, например АЗ ЩЕ ХОДЯ НА КИНО
(ще използвам 5 жеста и ще ги
подредя точно както говоря на

български език)
Мога да използвам жестове
така, както глухите хора го правят – сякаш пропускат някои
думи, съкращават други думи,
артикулират по специален начин и активно използват тялото
и пространството около себе си.
Забелязах и друго нещо – глухите хора могат да променят начина си на изразяване според
уменията за използване на жестов език на техните събеседници. Те могат да използват повече
български език с жестове, ако
човекът, с когото разговарят не
знае много добре жестов език, и
да използват „глух” жестов език,
ако събеседникът им свободно
използва естествен жестов език.
В чуждоезичната литература
тези два начина са разпознати
като „калкираща реч” (в руската
литература или „signed Bulgarian”
в англоезичната литература) и
естествен жестов език. Именно
естественият жестов език е езикът, който сплотява глухите хора,
предавайки се от поколение на
поколение между хората, които
го говорят. Той възниква естествено в общността на хората с
увреден слух и се развива динамично в отговор на житейските
нужди на неговите носители. Доказано е, че естественият жестов
език може да осигури най-висока
степен на разбиране в комуникацията и в обучението, а напоследък активно се използва и за
популяризиране на идеите и света на глухите хора. Естественият
жестов език е в основата на инициативата Deaf Power, а неговото
пренебрегване се счита за проява
на аудизъм.
Научният ми интерес основно
беше провокиран от двата начина на изразяване с жестове, а
целта на изследването ми беше да
проуча ситуацията, в която живеят хората с увреден слух в България – дали живеят в условия на
билингвизъм (български жестов
език и български словесен език)
или в ситуация на доминираща употреба на български език, който може да се
реализира писмено, устно
или с жестове?
Целта на експерименталното проучване, чиито
методология и резултати се
представиха в рамките на
семинара накратко, беше
да се проучи и изследва естественият жестов език на
глухите хора като езикова
система.
Насочващи изследва-

нето въпроси бяха: Какво представлява калкиращата реч и има
ли разлика между калкирането и
жестовия език? Има ли разлика
между чуващи билингви и глухи
билингви и в какво се изразява
тя? Как се изследва и описва жестов език? Има ли граматика жестовия език? Има ли нещо общо
между различни национални
жестови езици? Как се изразяват
значения и отношения според
законите на българския жестов
език? По какъв начин си взаимодействат българския словесен
език и българския жестов език?
По примера на лингвистични изследвания на други национални жестови езици, като
австралийския, американския,
словенския и др., за анализа на
българския жестов език се събра
езиков материал от жестовата
реч на шестима глухи носители
на езика (глухи и слабочуващи
младежи, които са израснали с
жестовия език на техните глухи
родители), организиран в корпус
от 1295 жестови единици (жестове). Глухите участници участваха
в интервю на общо шест теми –
семейство, болница, моят ден,
студентка, приятели и работа.
Материалът се обработи, като
всеки жест се „отряза” от потока
на речта на участника. Нарязването и разпознаването на жестовете изисква изключителна
прецизност поради бързината на
говорене и преливането на жестовете от един в друг, характерно
за всяко свободно изказване. Тук
е мястото да благодаря на глухите участници, Митко Якимов и
Валя Христова, без помощта на
които изследването не би било
толкова стойностно.
На втория етап от експеримента всеки изведен жест от естествената реч е съпоставен с
жест със същото значение, фигуриращ в наличните речници,
издания на СГБ. Резултатите от
този анализ показаха, че за едно
значение може да има няколко
жеста, които могат напълно да се
различават по форма (като синоними) или да са с малки различия – варианти на жеста. Например жестът „аз” се среща в два
варианта според „артикулацията” му – с един пръст към гърдите или със събрани пет пръста
към гърдите. Също така са посочени жестове, които не се откриват в речниците. Разпознати са
жестове, които не само, че не са
описани в речниците, но и нямат
еквивалентен превод на думи от
българския език. Преводът тряб-

ва да е описателен, за да може да
се разбере значението им, което
е силно обвързано с контекста на
разговора. Само да уточня, че на
света не съществуват два езика,
между които има пълна преводна еквивалентност, което доказва
уникалния характер на българския жестов език като отделен и
самостоятелен език спрямо българския словесен език.
Анализът показа, че всеки
жест може да бъде описан с помощта на пет елемента – 1) Конфигурация на ръката (положението на пръстите – показва 1,
2, К, С, Г и др.), 2) Локализация
на изпълнение (жестът докосва
тялото, челото, бузата, встрани
на устата или е безконтактен), 3)
Характер на движението (бързо,
бавно, рязко и др.), 4) Ориентация на дланта (нагоре, надолу...).
Броят и формата на конфигурациите на ръката е строго определен и краен за всеки жестов език
по аналогия със звуковете във
фонетичните системи на отделните словесни езици.
За описание на граматиката се
използва специално разработена
система за записване на преводните значения и пресъздаване
на отношения между жестовете,
защото жестовите езици нямат
популярна писменост и въз основа на нея се откриха известни закономерности, една част от които
са описани като граматични параметри на други жестови езици.
Такива са свободният жесторед
на изреченията, тема-коментар
структура на някои изречения,
начините за изразяване на отрицание, характерното използване на пространството, особено
при разказване и за означаване
на наративните роли, промяната
във формата за изразяване на количество, промяната в посоката
на някои жестове за действия за
определяне на комуникативните роли в разказа, функциите на
посочването като акт на означаване, задължителното участие
на подлог за изразяване на лице
на глагола и др. Един от приносните моменти на изследването е
свързан с разкриването на лингвистичната стойност на специфичното артикулиране/движенията на устата, съпровождащо
жестикулирането – подухването,
съкратеното артикулиране („оп”,
„пап”, „уйт” и др.), издуването на
бузите, плезенето, пръхтенето и
др. са средства за изразяване на
значение и отношения.
Проведеното изследване в
достатъчна степен доказа, че

българският жестов език е един
самостоятелен език, който функционира независимо от българския словесен език, разграничи
калкиращата реч от жестовия
език и определи глухите хора
като потенциални жестово-вербални билингви.
Безспорната нужда от продължаване на това първо изследване
(което няма как да е изчерпателно), преодоляване на ограниченията от този факт и включването на глухи хора в последващо
проучване бяха въпроси, които
(раз)вълнуваха аудиторията на
семинара и предизвикаха оживени дискусии.
От въпроса за езиковата същност на жестовия език естествено се премина към темата за
подготовката на жестомимични
преводачи, като единодушно се
прие идеята, че подготовката
трябва да е продължителна, да
обхваща придобиване на знания
и умения за използване не само
на български език, български
език с жестове, но и на естествения език на глухите хора. Само
едно сериозно научно изследване
на богатия естествен жестов език
на българските глухи ще осигури
така необходимите условия за
подобряване обучението на преводачите и подготовка на преводачи за извършване на специализиран превод.
Позитивната атмосфера на
семинара и откритата дискусия,
проведена на жестов език, са доказателства за нуждата от организиране на периодични срещи
между глухите хора и академичните среди с цел решаване на
възникнали въпроси и задоволяване на интереси от всякакъв характер. Повишаването на информираността на глухата общност е
крайно необходимо и трябва да
става по единствения правилен
начин – достоверна информация
по различни въпроси на достъпен за тях език, какъвто е естественият жестов език на глухите
българи. Благодаря за поканата
на Росица Караджова и Силвана
Павлова.
Славина Лозанова, НБУ

За жестовия език на глухите хора в България –
какво знаем и какво предстои?
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Когато злото е за добро

Животът е пълен с изненади,
които вади като вълшебник от
магически ръкави. Не бих казала,
че изненадите в повечето случаи
са от тези, които се харесват. Но
пътят към прозренията винаги е
осеян с дози болезненост – просто няма друг начин да се събудиш
и да прогледнеш за някои неща,
без да се случат онези, другите,
болящите. Просто е – за да оздравееш, трябва първо да преминеш
през болестта. А за да останеш
здрав, трябва да помниш, че всяка болест се явява сигнал да гледаш, където трябва.
Когато разбрах какво се е случило, почти го преживях. Нагъ-

натият метал на колата. Мокрите
следи от гуми. Мътни локви по
пътя, в които се изсипват счупени стъкла. Свистенето на спирачки. Застиналия въздух, в който
времето спира. Изплютата кръв
и усещането, че още си жив. Въпреки зверската болка в ребрата и усилието да дишаш с тежки
като олово дробове. И онзи прастар страх, древен като света, че
искрицата живец в теб ще отлети, ето сега... и май са последните
минути...
Не, не се случи на мен. Случи
се на брат ми, който се прибирал при родителите ни от взети изпити в един дъждовен ден
след Гергьовден. В разбрицаните междуселски пътища е цяло
приключение да изминеш 30-ина
километра, жонглирайки между
изровените от времето и тежкотоварни машини дупки. Дъждовете ги превръщат в малки
езера от мътни води, в които се
оглеждат разкъсани облаци и накокошинени врабци. Опитите за
заобикаляне са живо самоубийство. И в отрязък от безвремие се
случва сблъсък, в който все пак
оставаш по чудо жив сред смачкан метал, потрошени стъкла и

впит в тялото ти ремък на предпазния колан. Немската тенекия
няма даже въздушна възглавница. А наоколо не се виждат и
коли. Но все пак си в съзнание.
Сметката е две счупени ребра и
кръвоизлив в дроба.
Така се озовах в Стара Загора, където го бяха приели по
спешност. За възможността да
остана повече дни и да бъда със
семейството си в този труден за
всички ни момент заслуга има
едно друго семейство, с което в
предишни броеве на вестника ви
бях запознала – това на Петко и
Митка Нейкови. За техния малък син с кохлеарно имплантче

ви бях разказала в няколко броя.
Валко тогава беше на три години
и семейството му се опасяваше,
че ще изостане в развитието си
заради липсата на възможност
да чува. Обърканите родители
се бяха обърнали към мен по
времето, когато все още не знаеха каква точно професионална
помощ да потърсят, къде да я
намерят и как да се информират
по-обширно за всички възможности да помогнат на русичкото
момченце да чува.
Минаха години, малкият порасна и му поставиха втори имплант. Баща му споделяше всяка
емоция, радостта да види как
детето се връща в онзи, чисто човешкия свят на опознаване, интерес, разбиране, изразяване на
емоции. Да го вижда да общува,
колкото и да са му мънички възможностите. Всъщност, винаги
съм смятала, че Валери е специално дете. С друг тип сензитивност и начини да комуникира,
който беше в състояние да научи
родителите си, че времето е относително понятие и че всяко нещо
на този свят си има своето време
да се появи, случи и развие. Че
не бива да очакват твърде мно-

го твърде скоро. Че най-вече, не
бива да сравняват – сравнението
е най-прекия път към разочарованието, защото пречи да видиш
уникалността, докато се стремиш
към уподобяване.
И ето, че след толкова години най-после случаят – макар и
точно толкова нелеп, колкото и
възхитителен заради съдържащото се в него прозрение – ни
предостави възможността да се
срещна със семейството за пряка комуникация, след години задочна. Дори получих лек упрек,
че не съм се обадила по-рано, за
да помогнат с каквото и да било.
И настояха да отседна при тях и
никъде другаде. Трогателно гостоприемство и отзивчивост, за
които ми е изключително трудно
да намеря думи. Иначе съм порядъчно многословна.
Непринудени, естествени и
много сърдечни хора, Петко и
Митка бяха родители, които
всяко дете с радост би избрало
за свои спътници в този живот.
Докато ги гледах как обграждат
с ненатрапчиво, но бдително
внимание малкия и хиперактивен русичък сладур, бях повече
от уверена, че през каквото и
да преминават, ще научат много едни от други. Общуването с
детето им беше интензивно. Не
се уморяваха да му повтарят думички, да му говорят така, както
се говори с пораснали деца, да се
включват в игрите му на килима,
да му обясняват смисъла и значението на всеки предмет.
Валко е дете като всяко друго. Има си предпочитана чашка
– стъклена, с пеперуда на нея.

Показва ми къде да сложа пръстите си, за да не се плъзга листът, на който уверено повтаря с
флумастер пунктирни букви. А
после ги срича и изрича. И дори
ги визуализира звуково. Нищо,
че речниковия му запас е много
по-ограничен, отколкото може да
изрази. Той е страшно умен, интуитивен и игрив.
Сутрин прекарвах време в
болницата. Вечер общувахме със
семейството, докато Валко бурно
изразяваше разочарованието си,
че с тази компютърна игра нивото пак се прецака. Той е пъргав
и неспирен, с два кохлеарни импланта и изрича думите наполовина. Чашата е само „ча”. Но затова пък аз съм „кака”. Гордо ме
посочи, когато изписа думата на
листа със зелен флумастер, палаво се усмихна и зачака мама да
изрече „Обичам те”. Да, казваха
му го често. В големи дози и без
притеснение. За повечето деца
поощрението е предметно. Валко
си чакаше наградата, заключена в
тези две безценни думи. Може и
да беше само на шест и половина
години, но беше научил най-важния урок – че любовта е всичко,

ваше, когато го викат от другата
стая. Същински Емил от Льонеберя.
Една катастрофа, едно пътуване и среща с доскоро несрещани
на живо приятели. Поуките ли?
Всяко зло се случва за добро, зависи как ще го погледнеш. Брат
ми беше в компанията на позитивни хора с разбирания за живота и нещата, освободени от
рамки. Това, което на него му се
случи инцидентно, младежът в
съседното легло щеше да преживява до края на живота си. Семейството, за чието гостоприемство
ми е трудно да намеря достатъчно благодарност, учеше своите
уроци покрай по-малкия си син.
Уроци по човечност, по обичане,
по живот. Извън общоприетите
рамки, извън клишетата и с отвореност към онова, което животът
им показва чрез детето. Учат се
да надрастват болката, че той не е
„като другите”, и по лицата им се
разлива едно ведро спокойствие,
осъзнали, че „не като другите” не
значи непременно по-зле от тях,
просто... по-различен. Той просто... си Е. Надали е нужно повече
от това.

което трябва на човек.
Тръгнехме ли да излизаме,
държеше да мине пръв. Да затвори вратата и да ни се ухили палаво през прозорчето отвън. А после да се огледа по улицата като
голямо момче и да хукне към колата. Изключително сензитивен,
веднага отбеляза, че кака ухае на
хубаво. Брои бонбони и без съжаление ги подарява. Заглежда
се за миг в спокойното движение
на златните рибки в аквариума,
и после – движен от безспирна,
напираща отвътре енергия – се
втурваше да си играе, мърморейки си нещо. Забелязваше много
повече неща, отколкото можеше
да изрази. И непукистки отказваше да се обръща, макар да чу-

Тича като другите в парка,
любопитно изучава всичко сам.
Не беше много на кеф за снимки и селфита. Затова пък щедро
раздаде усмивки, а когато си
тръгвах, получих и целувки. И
разбрах, че именно така трябва
да се разделят хората – да се пускат с лекота и с благодарност за
онова, което са си дали, на което
са се научили. Само времето ще
подскаже какво е избрал самият
малчо – чакат го още неотворени
подаръци на утрешните дни. А
когато всеки ден получаваш солидни дози „Обичам те”, страшно
няма. Семейството остава завинаги. ЗаЕдно.
Текст и снимки:
Христина Чопарова
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Джоел Бариш ни запознава с глухите по света

Преди повече от 10 години попаднах на сайта „Без бариери”,
създаден от Джоел Бариш, с увреден слух. Със своята камера той
увлекателно ни води до различни
точки в целия свят, вдъхновен
от безкористната и всеотдайна
помощ на туристическите бюра
във всяка една страна, в която
е бил. Джоел Бариш счита, че не
съществуват бариери и именно
затова обикаля света – за да ни
даде възможност и нас да съпреживеем това, което е видял и
опознал. Повечето от видеоразказите на Джоел, заснети с камерата му, са на английски жестов
език, понякога са придружени и
със субтитри на английски.
Едни от любимите му дестинации са екзотичните страни в
Азия. Джоел ни разказва за посещението си в столицата на една
такава страна – Малайзия. Невероятно красива, тя съчетава в
себе си магическа природа, модерна архитектура и уникална култура. Намира се в югоизточната
част на Азия, граничи с Тайланд,
Сингапур, Индонезия, Филипините и Бруней. Нейната столица
- Куала Лумпур е прочута с кулите-близнаци „Петронас”. Именно оттам е и този репортаж.
Първите кадри на Джоел са от
кулите Петронас.
За да се изкачи до там, Джоел
се нарежда сред десетките чакащи на безкрайна опашка, докато влезе в остъкления асансьор,
който издига него и още двадесетина души до моста, свързващ
двете кули на височина 170 метра. „Гледката е фантастична!” –
казва Джоел с жестове.

А после камерата показва пътя
към свещения храм на върха на
високия хълм до пещерите Бату,
които съществуват от дълбока
древност и са едни от най-посещаваните в страната, заради
свещения храм, разположен там.
Пред трите огромни стълби, всяка с 272 стъпала, е най-високата статуя в света (42,7м.) на бог
Муруган, направена изцяло от
злато. Кадрите ни показват де-

сетки хора, изкачващи се нагоре
по стълбите, сред които и как
една жена чиито крака до коленете липсват. Стъпало след стъпа-

ло, подкрепяна от мъжа си и водена от непоколебимата си вяра,
че горе в храма ще се излекува,
тя бавно се изкачва, сложила на
рамото си запален свещник... Вярата е голяма сила, нали?
Надписът „Royal Selangor”,
който се появява в следващите
кадри, всъщност е името на модерен производствен комплекс
- фабрика, в която се изработват различни сувенири от калай
за стотиците туристи. В кадър е
едно огромно и модерно оборудвано производствено хале. Обективът се спира на една работничка, която изсипва течния калай

в калъп с определена форма със
супник, после отваря калъпа, изважда готовата форма, потапя я в
съд с вода, изважда я и я нарежда
при другите готови форми – красиви дръжки за най-различни
предмети. Те след това трябва да
се огладят и полират. По-натам
виждаме как се струговат чаши,
които след това се начукват със
специални инструменти – правят
им декоративен релеф. Джоел решава да се пробва, но не успява
изобщо да постигне майсторлъка
на работничката, която бавно,
методично и равномерно, ред
след ред, с чукчето зачуква върху чашата малки кръгли точици,
подредени плътно една до друга.
А точиците на Джоел излизат
криви и едни са по-плитки, други
по-дълбоки. „Майсторството си е
майсторство!”, заключава Джоел.
След това показва каничка с причудлива форма, като обяснява, че
е изработена от Антъни, който е
глух. Виждаме го как сръчно ог-

лажда ръбовете на едната страна
на каничката, оставя я настрана
и разказва с жестове за своето бедно детство, за това, че се е изучил съвсем сам и имал късмет да
го приемат на работа именно тук,
където повече от моделите на сувенирите са измислени от него...
От Джоел научаваме, че общността на глухите тук е много
сплотена. Макар да нямат организация, която да ги обединява,
всички се познават помежду си,
поддържат постоянна връзка помежду си и често се събират заедно след напрегнатия 12-часов
работен ден.
След репортажа от фабриката
камерата ни отвежда в образователния център ИМКА. Виждаме
група барабанисти, които в невероятен синхрон удрят барабаните и гледката е направо смайваща. Всички удрят барабаните
си едновременно, без дори да се
забавят и за частица от секундата! Групата „DeafBeat” се състои
изцяло от глухи барабанисти,
момчета и момичета на различна
възраст. С помощта на Куун Уей,
преводачка на жестов език, ставаме съпричастни към разказа
на Ян, която споделя, че от малка
се чувствала увлечена по ритмите - както кръвта тече по тялото
й, така и тя усещала звуците да
преминават през нея и разтърс-

ващата им сила я е накара да се
включи в състава. Ден след ден,
месец след месец Ян репетира
упорито, за да стане едно цяло
с другите. С възхита и усмивка наблюдаваме и Дино, който
без свян си признава как силно
е биело сърцето му при първия
досег с барабаните. И колко горд
се почувствал след похвалите на

зрителите, вдъхновили го да продължава и занапред да участва в
изпълненията на групата.
Влизаме заедно с камерата в
малко помещение. Отляво има
най-различни стоки и продукти,
а отдясно виждаме как един клиент получава огромен пакет, след
като предава едно листче - Джоел
ни запознава с глухата Шайрлей, собственичка на пералнята
„Тихият свят”. Гледаме разказа
й за трудното начало в бизнеса,

който потръгнал едва след като
натрупала достатъчно опит в общуването си с клиентите. Една от
сполучливите й идеи е специално
направената табела с надписи за
услугите, които се извършват в
пералнята (включително и на английски) – клиентите посочвали
надписа с услугата и цената до
нея и всичко минава бързо и лесно – след като вижда какво искат,
приемат поръчката, записват я на
квитанция, дават бележката на
клиента, за да си получи обратно
поръчката след броени часове.
Ден след ден Шайрлей измисляла
подобни идеи, за да се разбира
безпроблемно с клиентите. Персоналът й също е от глухи - те
споделят, че са доволни от работата и възнаграждението.
Ето ни пред огромния пазар
„Royal Selangor”. Тук работи цял
един род от глухи продавачи на
типичните за страната разхладителни напитки. Виждаме как
сноповете от захарна тръстика
(към метър и половина високи)
се обелват с остър нож, досущ
както се бели тиквичка, след това
се изстискват, като се прекарват
един по един през два метални
цилиндъра. По същия начин някога така са изстисквали след
пране дрехите от пералнята. Полученият сок на цвят е жълтозеленикав, гъст като боза. Джоел
го опитва: „О, да това е наистина
натурална напитка!” На въпроса
му как се разбират с клиентите
си, Назира и Халим отговарят,
че нямат никакъв проблем – купувачите просто посочват съда

с избраната напитка, те показват
различни по големина чаши или
пликчета, в които наливат напитката, като добавят и сламка

по желание. Самите напитки, поставени в прозрачни пластмасови кръгли бидони, с надписи на
тях, са различни по цвят – бели,
сини, зелени, оранжеви, жълти…

Халим с живописни и красноречиви жестове обяснява как четвърто поколение глухи работят
тук, как успяват да привлекат
клиенти и нямат проблеми с комуникацията.
Ето, че заедно с Джоел посещаваме (виртуално!) и Китайската кула (China Town) - огромен
пазар на обувки, дрехи, чанти,
шалове и всякакви стоки. Почти
усещаме примамливата миризма
на печените кестени. Отпивайки
със сламка поредното екзотично питие (все пак, Малайзия е в
тропика!), Джоел продължава да
ни развежда с камерата си из града. Спира се на фона на огромни
дървета с още по-огромни зелени корони от листа и ни посочва
нагоре към небето – една висока
кула е забила върха си там. Влизаме с него в асансьора, който
спира малко под върха й и се наслаждаваме от главозамайващата
височина на невероятната гледка
към града.
Джоел продължава със запознанствата – виждаме заведение,
подобно на „Макдоналдс”, в което
се предлагат главно индонезийски специалитети. „При вида на
толкова вкусно изглеждащи ястия няма как да не седнеш и опиташ!”, казва Джоел и безстрашно
си поръчва от тях. „Уау! – възкликва той. – Пръстите можеш да
си оближеш, толкова е вкусно!”
Тук, заедно с още няколко глухи,
от близо 7 години работи
Хазлита, която е с напълно
загубен слух.
Тя и колегите й, които
са с различна
степен на загуба на слуха,
са наследили
професията от родителите си.
Много от глухите малайци работят в хранителни и ресторантьорски заведения. Готварството
е занаят, който наистина им се
удава.
В края тази двудневна обиколка Джоел ни води до крайпътно
заведение, много приличащо на

нашите „капанчета” край магистралите. Кадрите ни показват вътрешността на кухнята и
собственика на ресторанта: нисичък и младолик, почти момче.
Казва се Фа Юнг и също е напълно глух. Той накратко споделя
пред Джоел как е успял да усвои
до съвършенство общуването с
клиентите си. А след това виждаме Юнг собственоръчно да изми-

ва под обилно течащата вода наполовина отрязана огромна риба
заедно с главата. Залива я със сос
и я вкарва в пещта. Вече готова,
поднася рибата на специална
поставка, под която гори огън.
Гарнирано живописно с различни на цвят зеленчуци, дори пред
камерата, ястието изглежда не
по-малко вкусно, че Джоел няма
търпение да го опита. Хапва едно
парченце и заявява: „Това е наистина едно незабравимо преживяване в една незабравима страна.

Посетете Малайзия и ще се напълните със страхотни спомени
за цял живот!”
Интерпретация на
видеозаписа Петра Ганчева
Линк към видеото:
deafnation.com/nobarriers/worldtour/atw-kuala-lumpur-malaysia/
Линк към сайта на Джоел:
http://deafnation.com/nobarriers/

Найл Ди Марко и Пета
спечелиха „Dancing Stars”
До финалната вечер на 24 май
Америка и светът може и да не
са знаели за глухия топ модел
Найл Ди Марко и партньорката
му Пета Мъргатройд преди началото на 22 сезон на прочутото
танцувално шоу. Но сега сърцата
им са грабнати от впечатляващото и незабравимо представяне
на двойката и тяхната безапелационна победа. След 10 седмици
битка с конкуренцията, безброй
изтощителни репетиции и много грозни синини, те стигнаха до
финала и заслужено спечелиха
кристалните купи на победители.
Под снимката в Инстаграм,
където с Пета целуват купата,
Найл е написал: „Не мога да по-

вярвам, че СПЕЧЕЛИХМЕ! Ние
спечелихме огледалната топка!!!
Тя е за 70 млн глухи хора в света!”
Превод Петра Ганчева
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Професионализъм, труден за достигане

на стената в Калифорнийското
училище за глухи. Ризото се канел да снима документален филм
за първият глух бейзболист във
Висшата бейзболна лига - Уилям
Елзуърт Хой, по-известен като
„Дъми Хой”. Райън няма никакъв
опит, но затова пък приликите
му с бейзболиста не са една и две,
и не се заключават само и единствено в глухотата.

Когато Ризото му предлага
ролята във филма „Историята
на Уилям Дъми Хой” (I See The
Crowd Roar: The Story of William
Dummy Hoy), Райън изобщо не се
поколебава. Получава сценария
същата вечер, преди да стартират
снимките на филма на следващата сутрин в 8.00 ч. На снимачната
площадка глухата актриса Диан
Брей, която играе съпругата на
Хой в документалната лента, взема Райън под крилото си и му помага да се справи с репликите си.
Райън е едва на 19 години,
но след този филм започва да
трупа солиден актив от роли.
След успешното превъплъщение
като глухия бейзболист, следват
гост-роли в различни сериали:
през 2008 в криминалната драма на СиБиЕс „Студени досета”
(Cold Case), играейки популярния гимназист Анди Риърдън,
чието убийство се разследва;
през следващата 2009 г. Райън се
снима като пациента Сет Милър,
чуващ експлозии в главата си,
в медицинската драма „Доктор
Хаус” (House MD); през 2010 играе ранения пациент Итън, отново в медицинска драма (Miami
Medical). През 2011 г. преминава към участие в късометражни ленти, а през 2012 славата го
спохожда заради поддържащата
роля на Травис в сериала „Разменени при раждането” (Switched at
Birth). Там той играе самотен и
понякога ядосан гимназист с увреден слух, който има проблеми

в комуникацията с чуващото си
семейство, както и несподелени
романтични чувства към Дафни, героинята на Кейти Леклерк
(за която ви разказахме в бр. 7-8
на в. „Тишина”). За тази си роля
през 2013 г. Райън Лейн получава наградата за медиен достъп
„Media Access Diversity Award”.
Снима се още в два филма – през
2013 в „Необикновен герой” (No
Ordinary Hero: The Super Deafy
Movie), и в епизодична роля в сериала „Вероника Марс” (2014).
Той се чувства удобно пред
камера и – както сам споделя –
се гордее да каже, че откакто се
снима, е по-информиран за общността на глухите хора и дори е
научил малко от езика на знаците.
Ако не бе станал актьор, днес
вероятно Райън Лейн щеше да
бъде блестящ автомеханик или
спортист, тъй като е имал интерес да следва в калифорнийския
Технически институт, наред с
интересите му в бейзбола, футбола, сноубординга, плуването и
борбата. А може би кариерата му
щеше да има съвсем друг обрат,
в посока защита на животните.
Райън е техен голям любител,
поддръжник е на множество организации в защита на делфините и други морски обитатели. Отглежда спасен боксер и поддържа
кампании като „Кучета за глухи”
(Dogs for the Deaf), които се занимават с обучение на кучета за
асистенти на глухи и трудночуващи хора.

Един съвсем обикновен младеж, с обикновени интереси и
хобита, който е вдъхновение за
много други, по-неуверени в себе
си млади хора. Не защото е актьор и обгърнат от звездна слава, а защото прави онова, което
му е приятно, въпреки липсата
на слух и съвсем без да гледа на
нея като пречка да реализира
себе си. Без значение какво биха
казали другите. Защото светът на
тишината не е „зона на увредени”,
а свят за живеене, в който всичко е нормално и такова, каквото
трябва да бъде.
Христина Чопарова

добство. Но и то е преодолимо,
тъй като отдавна и на българския
пазар съществуват звънци със
сигнална светлинна система или
в добавка с вибрация, разработени специално за хора с трудна
или никаква чуваемост.
Всички сте виждали предшественика на съвременния
звънец - механична камбанка,
която ръчно се активизира чрез
подръпване на въженце. През 18
век много от входните врати на
по-богатите домове имат такава
камбанка, която сигнализира за
посетител. Но ще ви е интересно
да научите, че някъде през 1831 г.
американският физик Джоузеф
Хенри, чиято област била конструирането на електромагнити и разучаването на явлението
електромагнетизъм, изобретява
специална камбанка, която звъни
от разстояние чрез електрически
проводник. Това е „бащата” на
съвременния звънец за врата.

Разнообразието на модели
при съвременните електрически
звънци е огромно: кабелни, с лампи в 7 цвята, безжични с дистанционно управление и захранване
на батерии, радио звънци с богат
избор на мелодии и песни, джобни с вибрация, и какви ли още
не. Повечето звънци се инсталират на вратите на помещенията в
дома – кухня, хол, спалня, и т. н.,
имат двойни странични стикери
за закрепване в задната част, инсталират се лесно и са специално
проектирани за хора с проблемно чуване. Самите устройства
са елегантни, с енергоспестяващ
дизайн или LED осветление, съобразени с идеята за опазване
на околната среда. И най-вече са
идеални за жилища, офиси, хотели и места, където хората без
слух или с трудно чуване могат
да ги виждат.
Разбира се, днес колкото
по-малко кабели има дадено ус-

тройство, по-добре и по-естетично стои в един дом. Без да сме с
претенции да правим реклама на
конкретен модел устройство или
на негов доставчик, на снимката
ви показваме няколко от многото
видове подобни устройства (налични и у нас), предназначени за

хора със слухова недостатъчност.
Идеята, заложена в тези звънци е само една – да улесняват ежедневието, като по ненатрапчив и
безстресов начин сигнализират
и подпомагат комуникацията на
нечуващите хора.
Христина Чопарова

Точно така го описват - „динамичен талант, който работи с
професионализъм, труден за достигане”. Райън Томас Лейн, е познат на телевизионните зрители
с ролята си на глухия бейзболист
Уилям „Дъми” Хой и като Травис
в сериала „Разменени при раждането” (Switched at Birth).
Роденият във Фулъртън, Калифорния на 23 ноември 1987 г. Райън е най-малкото от трите деца
на семейство Лейн. Бащата е тежкочуващ, майка му – с естествен
слух. Двете по-големи сестри на
Райън са чуващи, но той е с вродена глухота, диагностицирана,
когато е едва на две седмици. Родителите му се развеждат, когато
малкият е на 8 години и му се налага да разделя времето си ту при
баща си в Онтарио, ту при майка
си в Дайъмънд Бар. Израства и
ходи на училище в окръг Лос Анджелис, а след това завършва Калифорнийското училище за глухи (California School for the Deaf)
в Ривърсайд през 2007 г.
Година преди това Райън попада в катастрофа, в резултат
на която получава фрактура на
гръбначния стълб и на лявата
бедрена кост. Претърпява операции, по време на които му поставят метален прът и винтове
за фиксиране. Четири месеца тялото му е в плен на скоба, ходи с
бастун и се придвижва с помощта
на инвалидна количка, когато се
налага да се върне в училище.
Хората са казали, че всяко зло

е за добро. Доброто за потомствения калифорниец в случая
е, че малко след възстановяването му, холивудският режисьор
и сценарист Дейвид Ризото се
свързва с него, след като го видял на футболната му снимка

В ежедневието има толкова
много уреди, които алармират
чрез звуци – не само звънеца на
входната врата, но и часовниците в дома ви, различни таймери,
а последния писък на технологичната мисъл са домакинските
уреди, които ви предупреждават
за неизправности, липси или готовност. Всичко това са чудесни
приложения за дома, но които
могат да превърнат ежедневието
на хората със слухова недостатъчност в подобие на кошмар.
Очаквате гости или пред
вратата е неочакван посетител
– звънецът пропява с избрана
мелодия, че някой ви чака да му
отворите. Или сте в офиса си и
трудно бихте чули почукване
по вратата. А много от входните
врати на кооперации са с чипово
заключване и... домофон. Когато
обаче ви е практически невъзможно да чувате звънеца, това
се превръща в значително неу-

Звъни се! Виж...

Ръкавица-чудо дава на глухите - слух, а на слепите - взор

Руският изобретател Фьодор
Беломоев от Санкт Петербург
конструира устройство, което
ще помогне на сляпоглухите хора
да „чуват” и „говорят”. Апаратът
прилича на обикновена ръкавица, но тази ръкавица е способна
да приема и предава информация.
Сляпоглухите хора могат да
получават информация за света

около тях само чрез докосване. Този принцип е в
основата на изобретението. „Ръкавицата работи на
принципа на Брайловата
азбука, която знаят всички
слепи и сляпоглухи хора.
Ние превърнахме този
релефно-точен принцип
в контактен, сигнален”,
обяснява Беломоев.
„Брайловата ръкавица”
се състои от две части: самата ръкавица и командния блок, който се включва към нея. Ръкавицата
е направена от бифлекс
– вид синтетичен трикотажен
материал. На пръстите и дланите на апарата има контактни
зони, направени от специална
токопроводяща тъкан. С тази ръкавица човек може да „набира”
думи чрез буквите, като докосва
контактите (възглавничките на
пръстите) един в друг и по този
начин да предава съобщения.
В задната част на устройство-

то има вибросигнализатори,
които помагат на сляпоглухите
да получават съобщения (контактите вибрират и по този начин
потребителят разбира коя буква
трябва да „прочете”). Контролният блок е на китката, като часовник. Той се свързва с ръкавицата посредством кабели, които
минават под плата. На контролния блок има ключове „включване“, „изключване“ и други бутони
за настройки. Има също и вход за
зареждащото устройство.
Всъщност „Брайловата ръкавица” позволява на хората, които
я използват, като докосват възглавничките и фалангите на пръстите си една в друга, да набират
определени точки, от които е съставена Брайловата азбука. Когато
пък някой говори на сляпоглух
човек с „Брайлова ръкавица”, устройството разпознава информацията от гласа и я предава чрез
вибрации в контактните зони на
ръкавицата. Необходимо е известно време да се привикне към

тази система, но тя
позволява бърз обмен
на информация, щом
веднъж бъде изучена.
Беломоев пояснява, че разработчиците в момента правят
така, че устройството
да може да се свързва
към телефон или компютър. Така сляпоглухите хора ще могат да
получават съобщения
по телефона и в социалните мрежи и да им отговарят
само с едно движение на пръстите. Възможно е също човек
със затруднения на улицата да
получава информация какво има
в близост до него – кръстовища,
завои, сгради.
Необходими са три седмици,
за да свикне човек да работи с устройството. Разбира се, младите
свикват малко по-бързо.
Идеята на Беломоев е да създаде възможно най-евтиното
устройство в помощ на хората с

ограничено зрение и слух. Прогнозата му е ръкавицата да струва около 15 000 рубли. Все пак
устройството не може да работи,
без да е свързано към мобилен
телефон със система „Андроид”
или компютър.
Най-големият проблем пред
младия изобретател е всъщност
липсата на средства. Към момента Беломоев търси спонсори, с
помощта на които да започне масовото производство на „Брайловата ръкавица”.
Източник: fbr.bg

14

Тишина

Любопитно

24 юни 2016

Испански комедиен сериал с
каталонски жестов език хит в интернет

Знаете ли, че на каталонски
риба е „peixos”? Е, вече знаете.
Знаят и всички онези, които вече
следят в интернет испанския комедиен сериал „Peixos”, в който
всички актьори си говорят на
каталонски жестов език. Има и
субтитри, разбира се.
Всъщност, това е аудиовизуален проект, който се състои от
девет епизода от по десет минути. Нещо като трилър, нещо като
комедия, „Peixos” е история за
трима души – Тито, съкварти-

ранта му Кес и съседката им Лаура. Всеки от тях е особен чешит.
Тито, например, е плешив, тромав добродушко, който започва
да учи жестов език с единствената цел да изненада и спечели отново бившата си приятелка. Съквартирантът му Кес е безкрайно
суетен, експерт по история и изкуство. Никой в западния свят
не може да приготвя суши като
него. И на
всичкото
отгоре успява да премине извън
закона, след
като се забърква в нелепо недоразумение покрай убийството на
директора на музея „Прадо” и изчезването на няколко картини на
Гоя. Съседката на двамата, Лаура,
е тяхна най-добра приятелка. Тя
е вегетарианка, заклет любител
на животните, която практикува
дзен медитация, шаманизъм и
горски естествени терапии. Това
влияе на твърде революционните
ú политически възгледи и битки
за справедливост.
Тримата са принудени от
обстоятелствата да живеят за-

едно. Но
о с в е н
това
ще
разкрият мрачна тайна,
която
в
продължение на
векове
е била скрита от общността на
глухите. Любов, мистерия, много смях и сълзи са съставките, от
които е забъркан първият сезон.
„Peixos” е първият подобен сериал с каталонски жестов език, направен в Испания и субтитриран
на три езика, и вече е хит в интернет. Историите разкриват обичаите, езика и други социални
особености на глухата общност.
Филмът е реализиран със
съвместните усилия на глухи и
чуващи хора, което е истински
прогрес в интеграцията. Нито
една от сериите не е направена
с публични
или
частни дарения.
Сериа лът
се излъчва
всеки вторник вечер
от 20.00 ч в

ютуб. Всички серии, излезли до
момента, може да се гледат там.
Режисьор на хитовия сериал е
Пабло Наваро, а сценаристи са
Сам Кампос и Франк Видела. Режисьорът също се включва в написването на сценария, а самите
сценаристи са и участници в сериала. Субритрите прави Йосип
Мария Мила.
Определено това е интересен
подход да представиш на света един жестов език и култура
на глухите – като разказваш ис-

тории чрез него. Авторите на
„Peixos” се надяват по този начин
каталонския език на знаците да
намери още фенове.
Христина Чопарова

700 тона пясък за международния
фестивал в Русе

С Юлия Станкова, преводачка
на жестов език от Русе, се познавам отдавна. Наскоро тя публикува свои снимки в профила си
във фейсбук, на които се виждаха огромни пясъчни фигури.
Заинтригувана от майсторското
им изпълнение, я попитах къде
са снимани, по какъв повод и се
оказа, че снимките са от фестивала на пясъчните скулптури,
който за втори път тази година
се провел в града. Събитието е
уникално по своята същност и
поради това е масово посетено
не само от русенци – сред които и
членовете на районната организация на глухите, но и от хора от
цяла България.
Открит официално на 4 юни

на кея в Русе, фестивалът тази
година бил на тема „Спортна слава, световни и олимпийски символи”, посветена на кампанията
„Русе - европейски град на спорта 2016”. Организатори са община Русе и общинската фондация
„Русе-град на свободния дух”.
Ваятелите на конкурсните
творби от пясък – Сударсан Патнайк от Индия, Беноа Дютераж
от Франция, Александър Книш
от Русия, Андраш Виски от Унгария, Андрей Молоков от Чувашия, Даниел Кънчев от Русе,
Светлозар Лисичков от София и
Калоян Тодоров от Бургас са известни с това, че са лауреати на
десетки скулптурни симпозиуми
и световни артистични събития.

В продължение на девет дни
са извайвали скулптурите,
представящи водни спортове,
тенис, хокей, художествена
гимнастика, фигурно пързаляне, футбол и сумо.
В рамките на фестивала се
състояха пясъчна академия
за млади скулптори, изработили по-малки пясъчни фигури под ръководството на
големите майстори, а също
и пясъчната работилница за
деца, в която участват деца
от седем детски градини са
заявили в а четири от тях са
създали общ
проект – пясъчна мозайка с логото на
кампанията
„Русе - европейски град на
спорта”.
Церемонията
по награждаването беше на 3
юни. „Легендата Ролан Гарос”
на Дютераж Беноа от Франция
спечели първата
награда.
Второ
място бе присъдено на „Гимнастичка с лента” на
Даниел Кънчев
от Русе, а третото – на „В устрем
към победата” на
Андрей Молоков,

изобразяваща коне и жокеи. В
категорията „Специални награди” наградата на общинска фондация „Русе – град на свободния
дух” беше присъдена на Александър Книш за изваяния до съвършенство образ на легендарния
хокеист Владислав Третьяк. Специалната награда на генералния
спонсор „Каолин“ АД бе отредена
на Калоян Тодоров за пясъчния
алпинист. И още една специална
награда – на фирма „Интертранс
21” ЕООД бе връчена на Светлозар Лисичков за неговия плувец.
Любимец на публиката е

фигурата на Котоошу. Но тъй
като по регламент пясъчните
скулптури на консултантите на
фестивала Руслан Коровков и
Ирина Тафлевская не участват
в състезанието, наградата беше
връчена на следващия по вот –
индийския скулптор Сударсан
Патнайкс. Неговото силно послание „Допингът убива спорта”, да
пазим спортистите и истинските
постижения от фалша на стимулантите.
Подготви Петра Ганчева

ДОКАТО СЕ РАДВАХ НА
ИЗГРЕВА
Много вестници, много нещо. И
поне в половината от тях чета, че
сънят помага на красотата. Учени
го казват, киноартистки, манененки. Сигурно е вярна тази констатация. Още повече, че не е от вчера, от татково време съм го чувал
това нещо, пък и сам той вярваше
в него. Но си спомням и нещо друго, което пак татко, лека му пръст,
смеейки се, казваше: „Абе, сигурно
е вярно. Някакъв резон в тая работа има. Но не ми е ясно за какво му
е на човек тази красота, след като
ще я проспи. А нали тя е дадена от Бога ли, от Природата ли, да я
гледат хората, да й се радват. Да ги
прави тя по-добри, по-щастливи,
по-човечни!”.
Та, както казах, вярвам, че тази
е умна рецепта, че сънят е най-доброто за разкрасяване. Колкото
повече спиш, толкова по-красив
ставаш. Но все пак, малко ме сму-
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щават татковите думи. Ето на, толкова години преживях, побелях,
сбръчках се като печена ябълка –
ни красота, ни дявол ми остана. И
все пак...
Да, все пак има нещо, което до
края на моите земни дни ще топли
душата ми. Това са красивите мои
спомени. И забележете, нито един
от тези красиви мои спомени не е
оставен в съзнанието ми от някой
здрав деветчасов сън. Нито един!!!
А то и приказка има – нали сте я
чували тая: „Сън спомен не оставя”.
Но да зарежа това, защото слънцето изгрява.
Какъв изгрев, Господи, какъв
красив изгрев!!! След миг слънцето
ще заплете лъчите си в сребреещите коси на жена ми, в клепките й. И
те ще станат отново златни. Както
когато беше двайсетгодишна.
И само това да беше, струва си
да посрещнеш буден изгрева.

Всичко е любов
Любовта е като птица бяла,
литнала над горската поляна.
Търси своята мечта голяма,
а обичта в сърцето й остана.
Бяла тишина ме пак обгръща,
търся любовта тъй всеотдайна.
Може да я срещна пак случайно
с радостни сълзи в очи сияйни.
Някой някъде ме чака с радост
да ме прегърне нежно във
нощта.
И в тишината бавно ще изплува
лунната пътека в морски бряг.
Сутрин се събуждам със усмивка,
погалена от слънчеви лъчи.
Отново тишината ме обгръща живот, любов, мечти да сътворим.
Зоя Гюрова

Рибарски ЕПИГРАМИ

ПОДАРЪК ЗА БУЛКАТА
Към рибата жена ми
има мераци,
но не хвана ли риба дано намеря раци!

***
РИБАРСКО УТЕШЕНИЕ
При неуспешен риболов
му кажете „здраве”...
Дано ние да сме живи,
търпеливи и здрави.
***
ИЗРЪСЕНИЯТ РИБАР
Тъй ме преустрои празнично
жената,
че не ми остави левче
от заплата!
***
ПОЖЕЛАНИЕ КЪМ РИБАРИТЕ
На риба нека ви върви,
но не... закупена с пари!
***
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ВНИМАВАЙТЕ, РИБАРИ
Наляво – „на здраве”!
Надясно – „на здраве”!
Сетне да не дирите
изгубеното си здраве!
***
ПРЕДПРАЗНИЧНО УГОЯВАНЕ
От напрягане въдицата ми
на тирбушон стана,
а от преяждане с риба
дупча пак колана.
***
СЮРПРИЗ ЗА БУЛКАТА
Зарадвах моята съпруга Маца –
от магазина й купих прясна цаца.
***
ОПАСЕНИЯ
До язовира ще ми е трудно
с тази пълна дамаджана,
но странно как ще се върна,
като стане...празна?!
Петър Неделкин

ПРЕДОТВРАТЕНА
ГРЕШККА

Спорът в селската кръчма е изключително разгорещен. Почти
всички единодушно твърдят, че в
азбуката се налага поправка – излишна е буквата „Х”, защото никой
не я използва. Следователно, не я и
пише. Аргументите са много силни, Примери много – ляб (хляб),
алва (халва), айде (хайде)... и стотици други го доказват. Изведнъж
в разгара на спора се намесва Ристо
(Христо):

Тишина
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg
Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
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- Стойте бре, ора (хора), каква
сте я намислили. Представете си,
че премахнете буквата „х”. Е как
тогава ще напишете входна врата?
Откъде ще влизате в двора си? Ами
в Европа как влязохте? През вратника ли? Ако няма входна врата,
през керемидите ли ще влизате?
Думите на дядо Ристо спасяват
застрашената буква. Добре, че има
умни хора…
Слав Делиславов
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За всеки по нещо
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През лятото мястото на шала е Ноктите говорят много
високо, високо в косата
се иска да смесваме сезоните така
лесно. Защото лятото продължава с
пълна сила и всяка
жена може да открие по нещо малко, нещо шарено
и нещо старо във
всеки
гардероб
– леките, есенни
шалове и фишута.
И разбира се, идеи
за това как да ги
поставим на мястото им в разгара
на топлия сезон не

През лятото мястото на шала е
високо, високо в косата
Началото на тазгодишното лято се оказа дъждовно. Да,
може би в това дъждовно време
имаме доста дрехи, които могат
да се причислят към есенния гардероб, съобразно хладните дъждовни дни тогава; но едва ли ни

липсват - в косите, разбира се!
Така
свежата
идея за нови начини да разнообразим
лятното облекло с
аксесоари дойде отново от гардероба.
Взимаме ги директно от закачалките
и ги поставяме на
главите си по всевъзможни начини.
Всяко фишу или
шал може да се превърне в прекрасно
допълнение на визията.
Най-често

момичетата ги увиват около коковете си. Може да ги използвате
като ленти за коса или за да внесете повече обем в своята плитка.
Няма специален начин на
поставяне, към който да трябва да се придържате. Тайната на
увиването на шала ще откриете
сами, в зависимост от това как
ви се струва най-удачно за формата на вашето лице. Лесно можете са постигнете ретро ефект
като поставите шала над челото
си и го завържете на тила. Това е
една от визиите, които често срещаме в колекциите на прочутите
Dolce&Gabbana.
Изпробвайте
всички варианти, които виждате
на снимките или измислете нещо
ново. Сложете си едни слънчеви
очила, дълги обеци и ето ви различна визия за утрешния ден!
Източник: fashioninside.bg
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тенор (1935-2007). 24. Вид лодка.
26. Съпругата на Дейвид Бауи.
27. Езеро в Рила. 29. Героиня на
Тургенев. 30. Името на български
писател-хуморист. 31. Пустиня в
Азия. 32. Град в Бразилия. 33.
Мярка за площ. 34. Музикална
нота.
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ОТВЕСНО:
1.Инициалите на български
комедиен актьор. 2. Дребен лук
за разсад. 3. Името на наша съюзна членка. 4. Телефонен повик. 5. Град в България. 6. Наша
поппевица. 7. Хотелски комплекс
в Приморско. 8. Автомат „Калашников”. 9. Библейски цар. 16.
Районна организация. 18. Мирис.
21. Българско мъжко име. 22.
Обредна чаша за причастие. 23.
Езеро във Финландия. 24. Дамска
дреха. 25. Италиански футболен
отбор. 28. Наше издателство за
детски книжки.
Съставил: Зоя Гюрова

Судоку
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тата – за патология на тънките
черва, или сърцето.
Ако на някой от ноктите постоянно се появява една и съща
черта или драскотина или той
през цялото време се разцепва,
или чупи на определено място,
това не е досадна случайност, а
подсказва започващи проблеми в организма. Интересно е, че
предупредителните знаци от подобен род възникват дълго преди
появата на първите клинични
симптоми на развиващото се заболяване.
Напречните бразди по ноктите показват дефицит на цинк, от
който страдат основно вегетарианците или хора с нарушени
функции на стомаха, червата,
черния дроб, бъбреците.Надлъжните вдлъбнатини показват, че
в тялото има продължителен
възпалителен процес или лошо
всмукване на веществата в храносмилателната система. Може
да са и ранен признак на ревматизъм, или артрит.
Грапавите нокти са следствие
или на гъбично поражение, а
също на метаболитен синдром,
захарен диабет и други нарушения на обмяната на веществата.
Нокти с формата на лъжица,
които са така вдлъбнати, че върху тях се задържа капка вода, се
проявяват при недостиг на желязо.
Зачервяване около кожичките
може да означава лош метаболизъм на мастните киселини.
Има и редица други белези по
ноктите, за които може да се съди
за здравословни проблеми, но
оценката трябва да е комплексна.
Още по темата, както и за редица други здравословни проблеми, четете в енциклопедията
по интегративна медицина.
Източник: www.jivotatdnes.bg

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

Кръстословица
ВОДОРАВНО:
1.Местност в Сливен. 10. Част
от самолет. 11. Медик. 13. Градът
под тепетата. 15. Музикална нота.
16. Зодиакален знак. 17. Малкото
име на американска джаз певица.
19. Стихотворение за възхвала.
20. Съзаклятие. 22. Италиански

Според аюрведа ноктите са
отпаден продукт на костите.
Специалистите по изследване
и диагностициране на ноктите
се наричат онихомати. За една
седмица ноктите се увеличават
с около 1 милиметър, като този
растеж има своите особености. В
студено време, заради забавения
метаболизъм и по-малкия внос
на витамини, растат по-бавно.
Напукани, или набраздени,
синкави или бели, с петънца или
подутини, ноктите на ръцете са
като огледало за здравословното
състояние.
Когато белите дъгички в основата на ноктите са добре очертани, това показва нормално
функциониране на сърдечната
дейност и на кръвната циркулация. Силно изразените дъгички
издават високо кръвно налягане,
а трудно забележимите – хипотония.
Нормалният цвят на ноктите
е прозрачно розов. Жълтеникавият сигнализира гъбична инфекция, която в последствие ще
удебели ноктите и ще ги направи
ронливи. Пожълтелите или матови нокти най-често са признак за
прекалено тютюнопушене, бронхит, или синузит. Синкавите издават недостатъчно количество
кислород, както и евентуална
пневмония. Ако ноктите са бледи
и без блясък – търсете анемия.
Трябва да се има предвид, че
лечението с антибиотици може
временно да промени цвета на
ноктите.
Белезите по нокътя на палеца
свидетелстват за недостатък в
дихателната система. На показалеца – за заболяване на дебелото черво. На средния – за нарушение в кръвообръщението, на
безименния – за нервни и ендокринни заболявания, а на кутре-
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ВОДОРАВНО
И ОТВЕСНО:

1.Езеро в Западна Канада.2. Вид рибарска лодка. 3.
Крило на врата, или прозорец. 4. Мохамедански духовник. 5. Вид литературно
произведение, в което се
бичуват и осмиват отрицателните страни на живота.
6. Южноамериканско растение с вкусни плодове.
Съставил:
Василка Кирова

