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ПЪРВО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО
ШАХМАТ ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ
От 29 септември до 1 октомври т. г. в Центъра
за подготовка на олимпийци в София се проведе
Държавно първенство по шахмат за хора с увреден слух, организирано съвместно от Спортната
федерация на глухите в България и Съюза на глухите в България.
Събитие от такъв мащаб се провежда за първи път у нас. То бе включено в програмата на Министерството на младежта и спорта за развитие на
спорта за хора с увреждания.
Първенството се проведе под ръководството
на председателя на СГБ Николай Нинов - републикански и олимпийски шампион по шах.
Сред официалните гости на първенството бяха
изпълнителният директор на СФГБ г-н Николай Бозев, г-н Дилян Борисов, старши експерт „Управление на спорта за всички” при Министерството на
младежта и спорта, г-н Николай Велчев, изпълнителен директор на Българската федерация по шахмат.
Специално за откриването на първенството бе
дошъл и г-н Васко Марков, председател на Съюза
на глухите и тежкочуващите в Македония.
Главен съдия на първенството бе трикратният
световен шампион по шах при глухите – индивидуално, олимпийски шампион – отборно, и международен гросмайстор при чуващите Веселин Георгиев.

В състезанието участваха 41 души - състезатели и състезателки от цялата страна, спечелили призови места от местните турнири към съответните
районни организации и клубове. Най-важни за

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД – ПЛЕВЕН” ЕООД
ДЕЙНОСТТА НИ ВЕЧЕ НЕ Е САМО ПРОИЗВОДСТВЕНА,
А ТРУДОВА И СОЦИАЛНА ТЕРАПИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Вестник „Тишина” продължава и в този
брой, уважаеми читатели, да ви запознава с
дейността на предприятията „Тих труд”.
Днес Любка Герасимова, експерт „Производствено-стопанска дейност” при СГБ, представя на читателите поредното интервю,
което е с г-жа ДИМИТРИНА КАРАКИРОВА, управител на „Тих труд – Плевен” ЕООД.
Продължава на стр. 6

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

ДА ПОСВЕТИШ СЕБЕ СИ НА
ИЗКУСТВОТО

Художничката с увреден слух Ваня Петкова отново възхити ценителите със своята заключителна изложба в Културния център -музей „Трактат” в Пловдив, на финала на най-стария пленер по живопис в България, организиран от Ротари клуб „Пловдив-Пълдин”.
За невероятната й любов към изкуството и
за изключителната й всеотдайност, четете на стр. 4

ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА ВЪЗМОЖНОТО
Хората приемат за тишина предела на физическото си слухово
възприятие. Но отвъд него звукът остава да съществува в още почисти тонове. Тишина няма.
Четете на стр.5 един невероятен разказ, едно лично
преживяване, което ще ви възхити

турнира, обаче, бяха децата – момчета и момичета, възпитаници на школата на софийското училище за деца с увреден слух.
Четете на стр. 2-3

СЪОБЩЕНИЕ
СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
информира всички,
които са подали молби за
получаване на целевите средства
по чл. 51 от ППЗИХУ,
че от 16 октомври 2017 г.
започва тяхното изплащане.

За по-голяма оперативност в РО е
създадена организация и ще бъдат
изготвени времеви графици за
изплащане на средствата, с които може
да се запознаете в клубовете.
Напомняме, че размерът за
възнаграждение за 1 час превод за
жестомимични услуги
по чл. 51 от ППЗИХУ
за 2017 г. е 7.20 лв.
или за 10 часа - 72 лева.

Крайният срок за изплащане е до
30 ноември 2017 г.
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Първенството се проведе строго и по най-висшите правила на шахматната игра. В 4 групи - за мъже, жени, момичета и момчета. По швейцарска
система в 7 кръга. С компютърна програма за определяне на двойките Swiss
Manager, утвърдена от ФИДЕ. И по утвърдени международни показатели за
натрупване на точки, за стартиране на часовниците, за поведение на състезателите. Игрите бяха в рамките на точно 1 час.
Преди всички да седнат на определените по жребий за тях места по шахматните маси, председателят на Съюза на глухите в България ги поздрави сърдечно и пожела на всички успех. Като републикански и олимпийски
шампион по шах Николай Нинов не можеше да скрие съпричастността си
към това състезание: „Имам към вас молба – да продължите да играете, да
продължите да тренирате, да се подготвяте. Защото от днес ние трябва да
мислим още по-отговорно за българския шахмат за глухи. Първото държавно
първенство, в което вие участвате, стана факт благодарение на сътрудничеството ни със Спортната федерация на глухите в България и с подкрепата на
Министерството на младежта и спорта. С тяхното представително участие на
последния 46-и конгрес на Международния комитет за спорт на глухи, който
се проведе през месец юли в турския град Самсун, бе обсъдено решение на
следващите Дефлимпикс през 2019 година шахматът да бъде включен като
официален спорт. Така, че ние, като безспорни лидери в този спорт – с толкова много отличия и медали, трябва да мислим отсега и да покажем отново себе си. Затова играйте честно, умно и позитивно. А след срещите, които
предстоят сега, надявам се да излъчим най-добрите, които да включим в националния отбор на България.”
Последваха и добрите думи на Николай Бозев, изпълнителен директор на Спортната федерация на глухите в България: „Добре дошли! Радвам се, че отново сме заедно тук, глухите хора. Радвам се, че продължаваме партньорството си със Съюза на глухите в България. Неотдавна ние
направихме забележително държавно първенство по риболов на язовир
„Копринка”. Нека успехите ни, постигнати заедно и в сговор за добри
дела, да продължат и тук.”
*
И..., и после, когато всички седнаха по шахматните маси, настъпи пълна
тишина. Само почукването на фигурите издаваше невероятното напрежение
на участниците. Чувствата им също се криеха по лицата, само някой вик на радост или въздишка на разочарование, нарушаваха привидния спокоен мир в
залата.
Така бе три дни.
И понеже не можем да ви преразкажем игрите, може би в следващи броеве на вестника ще ви покажем нагледно някои от най-интересните казуси с
фигурите графично.
*
Сега обаче, можем да споделим с вас още интересни мнения, които потърсихме сред гостите в залата.
Безспорно най-добри думи за това първенство каза Николай Велчев, изпълнителен директор на Българската федерация по шахмат: „Българската
федерация по шахмат открай време си партнира със Съюза на глухите в България. Преди 8-9 години направихме съвместно в хотел „Тишина” в Приморско едно велико състезание, където бяха всичките босове на европейската
организация на хората с увреден слух. Незабравимо е още.
Българската федерация по шахмат има златни страници в историята си за
своите световни шампиони – за Веселин Топалов, за Антоанета Стефанова, за
Любчо Спасов и за Веселин Георгиев.
Веселин Георгиев е специален човек сред тях. Той е международен майстор по класически шах – не само сред хора с увреждания, а въобще. След
неговите блестящи постижения през 2006 г. получихме и световно признание
– нас ни нарекоха „БЪЛГАРИЯ - СТРАНАТА НА ШАХА”. Традициите на шахматистите с увреден слух в България са много трайни и много уважавани. В минали години ние сме помагали с материална база и със съдии, но те отдавна
вече имат собствени кадри, които се справят повече от великолепно. А за това
първенство по шахмат, което днес дава нов път за развитието на тази игра в
България, се радвам изключително. Защото шахът е българският спорт!”
*
Не споменахме в началото, но сега ще съобщим, че състезанията се провеждаха в две зали. В едната – голямата и внушителната зала, играеха мъжете и жените.
В другата – по-малката, но по-уютна, бяха децата. Там тишината просто
не можеше да бъде задължителна. Ами как - дори и главният съдия Веселин
Георгиев, дори и председателстващият първенството Николай Нинов не можаха да устоят на вродената си шахматна страст. И тръгнаха да им показват
ходове. Всъщност – кой знае? Може би точно това ще запомнят малките участници – УРОКЪТ НА ШАМПИОНИТЕ! Кога друг път, и кога, ако не сега, тезималчугани можеха да видят своите кумири – да ги усетят, да ги пипнат и с тяхната ръка да изиграят полезния си ход! Е-е, това си беше „като за световно”!
*
И още една привързаност няма да се забрави - две преподавателки от
софийското училище за деца с увреден слух „Проф.д-р Дечо Денев” – Любомира Николова и Сийка Буюклиева, не се отделиха и за миг от децата в
залата. Първата е учителката им по физическо възпитание, а другата е възпитател. Какво общо имат те с шаха ли? Ами нищо – освен едната любов към
малките си глухи деца!
„Нашите деца са изключително привързани към тази игра – каза Любомира Николова. – Сега ние се занимаваме с тях в извън учебно време, след
занималнята, като свободна подготовка и любопитно занимание. Интересът
им е голям. Тук са само част от тях, но и всички други проявяват желание да
участват в нашите занимания. В училището имаме обособена зала за шахмат, но за съжаление не ни достигат шахове, а и нямаме професионален
учител по шахмат. В този ден ние обаче сме особено обнадеждени. Ето сега
научихме че нашият спорт вече ще се развива по държавна програма на Министерството на младежта и спорта, а още по-радостното е, че има идея да
стане и олимпийски спорт в рамките на Дефлимпикс. Това ни дава надежда,
че развитието на шахмата за глухи в България ще стигне и до нас, в училищата за глухи деца. Получихме уверения от организаторите, че още догодина
ще можем да имаме професионален учител по шах за нашите ученици, а и
по-добро оборудване с повече шахове в нашата зала. Какво по-прекрасно от
това за децата, които искат да играят тази най-умна игра.”
*
В рамките на Държавното първенство по шах се случи и друго много важно събитие! Случи се на 29 септември 2017 година. Историческа ще остане
за Съюза на глухите в България тази дата! НА ТОЗИ ДЕН БЕ УЧРЕДЕН „ШАХМАТЕН КЛУБ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ”!
По инициатива на група шахматисти, които бяха на първенството, се проведе Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Шахматен
клуб на глухите в България” по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Съобразно Закона за физическото възпитание и спорта,
сдружението има статут на спортен клуб. Сред целите на сдружението са:
„Развитие на спорта „шахмат” и спортни дейности, свързани с шахмата сред
всички възрастови групи на лицата с увреден слух в България.”; „Създаване
на условия за спортни изяви по шахмат и любителско упражняване в състезания по шахмат на лица с увреден слух за възстановяване и подобряване на
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физическата им дееспособност и интеграция в обществото”; „Подпомагане
на развитието на спорта „шахмат” в общините” и др. За постигане на тези
цели сдружението ще „Организира и провежда курсове и състезания по шахмат”; ще „Обезпечава участието на свои отбори в първенствата на държавния
спортен календар по шахмат на Спортната федерация на глухите в България”;
ще „Установява взаимодействие със сходни български и чуждестранни спортни организации”; ще се „Грижи за строителството, разширяването и поддържането на материалната база”; и още, и още…
За членове на Управителния съвет на Шахматен клуб на глухите в България бяха избрани:
Николай Нинов – председател,
Александър Добрев – секретар,
Гълъбина Лозанова - касиер.
*
Дойде най важният ден на първенството – денят на наградите!
Колко гордост имаше в очите на победителите, колко радост и усмивки по
лицата на всички участници.
Награждаването бе тържествено!
Победителите – от първо до трето място в четирите категории, получиха
специално изработени медали. Класиралите се до шесто място получиха грамоти.
Наградите бяха обявени от Веселин Георгиев, главен съдия на първенството и от Николай Нинов, председател на Съюза но глухите в България.
Връчването на медалите и грамотите бе наистина емоционално, като
специално за ритуала тук бяха Николай Бозев, изпълнителен директор на
Спортната федерация на глухите в България и Дилян Борисов, старши експерт „Управление на спорт за всички” при Министерството на младежта и
спорта.
Ето победителите:
В категория „Мъже”
Първо място спечели Пламен Петков от Горна Оряховица с 6 точки
Второ място – Александър Добрев от София с 5.5 точки
Трето място – Атанас Тодоров от Пловдив с 5 точки
В категория „Жени”
Първо място – Гълъбина Лозанова от София с 4 точки
Второ място – Маргарита Ваклева от Варна с 2.5 точки
Трето място – Недялка Панайотова от Варна с 2 точки
В категория „Младежи”
Първо място – Валентин Маринов, с 5.5 точки
Второ място – Димитър Иванов с 5 точки
Трето място – Александър Йорданов с 4.5 точки
В категория „Девойки”
Първо място – Ивелина Иванова с 3 точки,
Второ място – Габриела Спасова с 2 точки
Трето място – Ивана Бориславова с 0.5 точки
Тържеството завърши с много снимки, с много усмивки и толкова искрено
приятелство. Свърши, за съжаление на всички шахматисти, които тук имаха
най-прекрасните три дни през тази година. В най-добрите условия за състезания, в най-комфортните условия на хотелската база и място за хранене.
Никой от тях няма да забрави тези дни! – с присъствието на Николай Нинов, председателят на СГБ, който до минута през цялото първенство беше с
тях, но не случайно бе уважаван и като бивш шампион! На Веселин Георгиев
– главният съдия, който със строго търпение не допусна никаква нередност,
но и беше чест за всички да усетят културата на големия спортист!
И ако още нещо трябва да добавим, това са мненията на гостите. На Дилян
Борисов от Министерството на младежта и спорта, който каза че в такова
уникално първенство не е участвал никога, и ще стори всичко възможно да го
има в бъдеще. На Николай Бозев от Спортната федерация на глухите, който
беше с нас през цялото време и не скри надеждата си да работим заедно в
такъв сговор и за следващи първенства.
Да, уважаеми читатели на вестник „Тишина”. Днес трябва да кажем, че
Съюзът на глухите в България се превръща в истински обединител на глухите хора в България и на институциите, които имат отношение към тях.
*
А сега прочетете и специалното интервю с Веселин
Георгиев, главен съдия на първенството - световен и
олимпийски шампион по шах и международен гросмайстор по класически шах, който представи нещата
така:
- Г-н Георгиев, кажете няколко думи за впечатленията си от държавното първенство, което се
проведе тук.
- За мен най- важното в това първенство бе участието на децата. За първи път те участват в такова голямо
състезание. Още са малки, още нямат опит, но разчитаме в бъдеще да продължава работата с тях. Да усетят удоволствието от играта, желанието за конкуренция и да ги видим един ден в националния отбор.
- Прекрасно. А за тези, които традиционно участваха тук, какво е
мнението Ви?
- Старата гвардия! Едни си отиват, други идват. Имаме и някои нови лица.
Надявам се да имаме по-скоро попълнение за националния отбор. Който ще
трябва да се създаде по-скоро, отколкото мислим.
- Мнението Ви за качеството на играта – има ли развитие, има ли
възможности за повече постижения или мислите, че трябва да залагаме на децата?
- Постиженията са свързани пак с това, че шахматът иска много усилия.
Иска най-вече лична мотивация и занимания, личен интерес, който няма как
да се внуши по административен начин – освен с работа и с даване на възможности. И там вече – който каквото получи. Това важи за всички. Имахме
тук както ниво на любители, които искат просто да дойдат, да се видят със
старите приятели, и да поиграят. Имахме такива, които се борят за класиране,
имахме и такива, които се борят за национален отбор.
- В този смисъл – ще помогне ли сътрудничеството ни със Спортната федерация на глухите в България, след организирането на това първо държавно първенство, за бъдещето на шахмата у нас?
- Несъмнено! Каквото и да се предприеме, винаги е нужна подкрепа и от
по-високо равнище. В противен случай, ще си седим в клуба и ще си играем
шах.
- Пожелания от тук нататък?
- Пожелания за кого? Пожелавам на всички, които играха, да продължат
да имат възможности да играят. И всъщност, да се занимават с това, което
най- много ги увлича и харесват.
*
Това беше, уважаеми читатели! И прекрасно беше!
А нека е така за в бъдеще, до следващите наши състезания!
В спорта, който е несъмнено наш – на най-добрите шахматисти с увреден
слух!
Йорданка Димитрова
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Да посветиш себе си на изкуството
на, че ще продължи и занапред в
същата тази посока – все по-нагоре към върховете на изкуството.
Ваня е родена преди 48 г. в Кърджали. Оказа се, че двете с нея сме
имали почти сходни съдби в загубата на слуха като деца, след като
ни лекуваха със стрептомицин, за
когото в наши дни е доказано, че
води до невъзвратимо унищожаване на клетките на слуховия нерв.
И нейните родители, също като моите някога, са я завели при най-добрите ушни лекари в Париж и Москва, които препоръчали на Ваня да
ползва слухов апарат…

В края на юли т. г. в Културния
център – музей „Тракарт” в Пловдив бе открита заключителната
изложба – финал на най-стария
пленер по живопис в България.
Стартирал преди 51 години с подкрепата на общината в града, в
пленера за всичкото това време са
участвали над 200 художници. От
пет години негов основен организатор е Ротари клуб „Пловдив-Пълдин”. Тазгодишното издание е насочено към млади автори и е под
надслов „Творецът”. Рамо до рамо
с българските художници творят и
българи, родени и израснали във
Франция. Пленерът се провежда в
Арт център „Тракарт”. Затова е особено голяма честта, която бе оказана на художничката с увреден
слух Ваня Петкова от Кърджали –
изпратили й специална покана за
участие в пленера.
Този пореден успех на Ваня Петкова, която вече е с утвърдено и
добре известно име в културата на
България, стана повод да разкажа
за нейния път, за който съм сигур-

Детството на Ваня минава през
някогашния център за рехабилитация на слуха и говора в Пловдив.
За да може да подпомогне развитието на дъщеря си, майка й напуска работа и се отдава изцяло
на обучението и образованието й.
След време семейството се връща
обратно в родния Кърджали, където Ваня завършва масово училище,
в което майка й е учителка. Записва се да учи в местния техникум

за облекло и текстил, водена от
вътрешната потребност да рисува.
Минава година и неочаквано получава писмо от известната художничка Станка Димитрова, в което й
предлага да стане нейна ученичка.

Този момент е началният тласък
за Ваня – с вярата, че е намерила
своето призвание, тя две години
упорито и целенасочено се учи
при Димитрова. Голямата художничка успява да й предаде всичко,
което знае, включително и тънкостите на съвършената композиция
и графиката; на майсторството да
борави с четката и боите, които да
нанася все по-умело върху платното… Ваня пази като свиден спомен
от онези години една икона, която Станка Димитрова й подарила. Всъщност именно тази икона
увлякла Ваня по иконографията.
Рисувайки икони, през 2011 г. се
решава за първи път да нарисува
два образа едновременно – на Богородица и Исус върху… щраусово
яйце. „Беше си голямо предизвикателство – спомня си тя. – Заоблената повърхност е много трудна за
рисуване, иска се голяма прецизност и точност при полагането на
всеки щрих.” Този неин първи опит
се оказал изключително успешен,
което и дава смелостта и порива
да започне да рисува икони върху
щраусови яйца – още повече, че
открила близо до Кърджали ферма
за отглеждане на щрауси, от която
можела да се снабдява с черупки.
Междувременно, през 2004-а
успява да осъществи цели четири
самостоятелни изложби (две в Кърджали, една в Пловдив и една в Чикаго, САЩ). През същата година стана и нашата първа среща – на общата изложба, посветена на 70-го-

дишнината на Съюза на глухите в
България, на който Ваня става член
през 90-е. Тогава именно научих, че
след като е работила пет години в
местната „Кинефикация” като художник, през 1996 г. започва работа в шивашкото ателие на кърджалийския театър „Димитър Димов”,
където се изработват костюмите и
декорите за представленията (тя и
до днес работи там – като ръководител на ателието).
Две години след нашата среща
научих, че е станала член на Дружеството на художниците в Кърджали. И, независимо, че нямахме
възможности за срещи на живо,
поддържахме връзка чрез интернет. Така научавах за участието й в
общите изложби в града и в двата
пленера в Бургас и Дряново. Естествено, отразявах всички нейни
участия в пленери и изложби в съюзното издание.

За втори път се видяхме на живо
през 2014 г., на откриването на общата съюзна изложба за 80-годишнината на съюза, където Ваня се
представи с прекрасно изрисувани
щраусови яйца. Те предизвикаха
истински фурор сред чуждестранните гости, дошли за тържеството
по повод юбилея.
От всички награди, които е получила Ваня (първата е през 1993
г. на изложбата по време на световните летни игри за глухи – трето място за акварел), най-ярко си
спомням тази, която й беше връчена миналата година по повод 24
май – грамота и награда от кмета
на Кърджали за творческия й принос в областта на изобразителното
изкуство. На снимката й с наградата лицето й буквално грее от щастие!
Рисуването върху щраусови
яйца се оказва нейна запазена
марка – поне аз не знам друг художник с подобно занимание.

Заедно с друга художничка, Нина
Палазова (която гравира яйца), миналата година Ваня направи съвместна изложба на рисуваните си
щраусови яйца, преминала с огромен успех. Имало е и доста откупки – и знаете ли защо? Защото съществува поверие, че щраусовото
яйце носи благоденствие в дома,
а иконите, изрисувани върху него,
особено ако са осветени, засилват
въздействието му!
Но освен като художничка, Ваня
има и много други скрити таланти
– притежава безброй избродирани от нея шевици (все още е само
една идея, но кой знае, може и да
стане реалност, доколкото я познавам – да направи изложба с тях);
умее да прави красиви прически
(изкарала курс по фризьорство в
края на 90-е – ей-така, от интерес
към тази професия, която за нея е
нещо като хоби) и… буквално е завършен ботаник – знае имената на
толкова много цветя, че понякога
ме изненадва с познанията си. И,
най-хубавото е, че много от тези
цветя ги е отгледала самата тя!
Сега, след толкова години отдаденост на изкуството, Ваня е убедена, че наистина е открила себе
си в него. С всяка една своя завършена творба изпитва не само удовлетвореност от постигнатото, но и
спокойствие; радост от свободата
да твори и да раздава красота чрез
изкуството си. Най-важното – Ваня
е в мир със себе си и околния свят,
защото се чувства щастлива, че
има възможността да работи това,
което обича.
Петра Ганчева

Вълшебството на театъра - още по-достъпно!

Ловеч, „Вароша”, Великден, сутринта. Църквата „Успение Богородично” е празна и литургията не може да се състои. Верен
или неверен, слухът, че именно поп Кръстьо Никифоров е предателят на Левски, е накарал всички жители на града да отидат в
другата църква. Поп Кръстьо е сам със своя ням клисар. Изправен
пред факта на общественото отхвърляне, но и пред друг – голямата вероятност да бъде убит, той трябва да действа. Трябва да
узнае и разясни – за себе си и за целия отсъстващ свят как и защо
е извършено предателството.
Както в криминалния роман (по Цветан Тодоров) пред очите
ни се разгръщат едновременно две истории: едната завършена – тази на престъплението, и другата незавършена – тази на
разкриването на престъплението. Само че сега престъпникът и
разследващият са едно и също лице... Географията, топонимията, местата и пътищата, имената, дните, часовете, като линии
на карта – се събират в една точка – монологът на Кръстьо Никифоров. Той знае истината и същевременно не я знае. Защото
като всеки трагически характер и той не познава докрай самия
себе си. И той тръгва към това познание, въоръжен с най-острия
инструмент – всепроникващата българска ирония.
Трезвият му сарказъм просмуква всичко, за което говори – истините, мненията, фактите и историческите му заключения. За неговия светски мислещ ум и характер, надарен с
всички лидерски качества, няма забрани, няма неразрешими
въпроси. Той никога не е бил посредствен човек. Анализът му
на българското революционно движение стига до някаква абстрактна сатира, карнавалност и обезоръжаваща компетентност. Такъв човек не би предал. Нито Левски, нито друг. И все
пак предателството е извършено. И не за пари, и не от страх.
Къде се пречупва този дух и къде душата се оказва по-слаба от
характера? Този ироничен, енигматичен и проникновен текст
съдържа именно този въпрос.
На същия този въпрос се опитва да отговори и представлението „Великденско вино” в театър „Възраждане”, което може
да достигне до всички, защото там, в тъмната зала, човек може

да прочете – да, да прочете мислите и думите на главния герой.
А как се случи това?
От години работим в тази посока, но явно самите слухоувредени граждани трябва да заявят ясна гражданска позиции при
исканията си! И ето примера: Антония Бонева, която губи слуха
си сравнително късно, казва: „Изобщо, театърът за мен беше
един полет на духа, който много ми липсва и аз се обръщам
към министъра на културата, към всички директори на театри,
към всички режисьори: Много Ви моля, дами и господа, вие
имате тази власт, и това няма да струва кой знае каква финансова сума, в театрите могат да се сложат отстрани едни екрани,
на които да се изписва текстът на пиесата!” Силната любов на
Антония към театъра провокира хората от театър „Възраждане”
да направят инвестиция. А вече наша сърдечна приятелка, Ава
Иванова, драматург, сподели: „Тя ни подсети за този проблем,
за факта, че огромна част от гражданите, жителите на София са
хора със затруднен слух. Театърът е изкуство, което иска да стигне до тях. И нашият театър започва с постановката „Великденско вино”, а после – и с други спектакли, на които ще осигурим

субтитри на представленията, така че всички тези хора, които не
чуват добре, ще могат да общуват с театъра.
Театър „Възраждане” реализира тази инициатива със собствени средства, но ще поканят и „Столична община” да се присъедини – с надеждата повече театри в столицата да станат част
от нея.
След като Ава се свърза с нас – хората, които отговаряме за
културната дейност на Съюза на глухите в България, идеята се
оформи окончателно и нашето сътрудничество ще позволи на
всеки, който желае, да поеме от вълшебството на театъра, да се
присъедини към тази кауза.
Очаквайте в бъдеще не само субтитри, но и симултанен превод на сцена, като част от постановката. Това и още много неща
ни престоят, каза директорът на театър „Възраждане”, когато си
стиснахме ръцете.
Следете информация за бъдещи постановки, във медийната
мрежа на Съюза на глухите в България.
Силвана Павлова
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РАЗКАЗ ЗА ДУШЕВНОСТТА НИ

Не увреждането ни прави различни и далечни като вселени, а несъобразяването и
елементарната култура на внимание и приемане на хората със специфични проблеми

ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА ВЪЗМОЖНОТО
Винаги съм се чувствала привлечена от непознатото, винаги
съм се заглеждала в непонятното и съм се опитвала да вникна
в него и да го разгадая. Още съвсем малка проявявах тънък усет
към анализирането на различни аспекти от човешкия ни живот
и тяхното осмисляне и разбиране. Няма да забравя онзи миг, в
който за пръв път си зададох въпроса: „Що е то тишина и има
ли такава?” и си отговорих сама след едно паметно слухово изживяване (в пълен покой, душевен и умствен, една горска утрин по време на лятната ваканция затворих очи и се заслушах, и
откривах звуци от километри разстояния): тишина няма. Хората приемат за тишина предела на физическото си слухово
възприятие, но отвъд него звукът остава да съществува
в още по-чисти тонове. Години по-късно, преминала от чуващия в нечуващия свят, ме топли това прозрение и днешната ми
тотална загуба на слухова сетивност за мен не е беззвучна, поради паметта, която нося за звука в себе си.

Наскоро бях провокирана да изследвам един друг аспект
в глухотата свързан и с ограниченото или абсолютно липсващо зрение. Приятелка във фейсбук публикува снимки от нейно участие в един интерактивен маршрут, потапящ нормално
зрящ човек в света на незрящия. Впечатлена, харесах публикацията и в момента, в който качи и съобщение за регистрация
по този маршрут, не се въздържах и изкоментирах, че за мен
би било предизвикателство да разбера какво е да бъдеш един
сляпо-глух. Не очаквах нито съдействие, нито насърчение. Все
пак дамата знае, че не чувам, познаваме се не от вчера, наясно
е коя съм и откъде съм, както се казва, имали сме и съвместни преживявания. Та Анна не само ме насърчи, но и предложи
услугите си, ако организаторите се стреснат от мен и не пожелаят да ме водят, тя ще го стори (Анна работи в Асоциацията
на сляпо-глухите в България и е на „ти” с подобен род проблеми). Организаторите - Асоциация за етнология и културология
„Медиатор”, съвместно с Пловдивски университет, изследваха
аспектите на пагубното влияние на незаинтересоваността, на
разяждащото незнание, на болезнената истина и на медийното
криво огледало, и чисто човешките потребности на една група
за пълноценен и смислен живот – незрящите. А основната им
цел бе подготовка на водачи за зрително затруднени хора.

Получила солидна приятелска подкрепа и стимул, не се поколебах и тозчас попълних регистрационната форма. В нея обаче
нямаше как да подчертая, че съм с увреден слух и не чувам, че
имам нужда от специално внимание, затова с Анна се уговаряме за час на среща и да помислим над проблема какъв вариант
да предложим на организаторите за мен и да набележим начин
за комуникация. Попита ме дали владея знаците на сляпо-глухите (нещо което съм виждала, но не съм употребявала и не
владея) и проведохме импровизиран разговор със затворени
очи (да си кажа истината – с пълен провал). Нищо не разбрах.
Толкова нов и непонятен ми се видя този начин на общуване.
Това наложи при отворени очи да ми покаже някои жестове,
като стълба нагоре, стълба надолу; уговорихме се как ще ме
докосне, за да спра, да тръгна отново и как ще комуникираме
(когато иска да ми каже нещо, ще ми пише на ръката буква по
буква, между думите как ще процедираме или ако сбъркам буква или дума как ще я „изтрием”). Колкото повече се задълбочавахме в подробностите, толкова повече сърцето ми се свиваше
и си казвах, че това предизвикателство е голяма хапка за моята
уста. Бях готова да се проваля и да се откажа още в началото на
маршрута. След като организаторите не се престрашиха да ме
водят (жалко, защото изпуснаха невероятен шанс за наблюдение и изводи върху аспектите на слепотата и придружаващите я
странични увреждания), Анна пое инициативата и се отказа от
собственото си участие, за да ми стане водач. В този миг страхът от неизвестното леко поомекна пред факта, че познат човек
ще върви до мен. Доверието е огромна сила! Що се касае за
хора в неравностойно положение от всякакъв вид, то доверието е основно средство за успех в комуникацията и прилежа-

щата помощ. Не случайно на въпроса на Живка (другата дама
от Асоциацията на сляпо-глухите, която премина по трасето):
„Как се чувстваш? Страхуваш ли се?” отговорих: „Как мислиш?
За човек, който не чува и единствената му връзка със света са
очите му и при никакви обстоятелства не би си затворил очите,
и тъмнината е най-презряното състояние на контакт, сега сам
да си ги затвори, че и препятствия да преодолява?!? Не страх,
повече от страх е това, което изпитвам.” Но нямах много време
за двоумение, страх и тревоги дали ще се справя или не, защото ми завързаха маската и... изпаднах в абсолютна изолация,
мрак и тишина... Ужас! Господи!... В следващите няколко мига,
под въздействието на лекото нежно докосване и собствената
вътрешна борба, последва трудното, но волево решение да се
доверя и да следвам. И последваха първите неуверени стъпки в
неизвестното... Никак не е лесно да се довериш и да пристъпиш
в непознатото; още повече, ако си силно ограничен откъм усети и възприятия, но доверието е първото и единствено условие
за преодоляване на ограниченията. Паралелно с пропадането
в мрак, тишина и изолация възниква и едно ново усещане за
нов, непознат, но действителен свят, не по-малко наситен, жив
и дишащ от този, в който си бил до преди секунди. Един свят на
осезание и обоняние, на усети отвъд границите на зрителните
и слухови възприятия, на аромати, различни видове плътност и
въображение, което доизгражда всичко усетено, помирисано,
докоснато.

Първото препятствие даде сили и увереност, както на мен,
така и на водачката, че това щуро приключение ще завърши положително и вля покой в душите ни. Задачата се състоеше в това
да се опипа популярна статуя в Пловдив (статуята на Мильо) като
се намерят опипом ушите, носа, стъпалата. Всички участници
получаваха командите си вербално, но за мен комуникацията
се осъществяваше с писане на ръка и някои първични жестови
знаци от езика на сляпо-глухите. Комуникация далеч по-трудна
и бавна, но не и невъзможна. Последваха низ от задачи, препятствия и условия: качване и слизане по стълби; разпознаване на
материи от меко до твърдо, грапаво, влакнесто и гладко; определяне на докоснатия предмет - растение, дърво, листа, цвят, камък, вода, надпис; четене на букви на латински и кирилица; десетсекундно запаметяване на околността със зрение и възстановяване по памет със затворени очи... При всички тези изпитания
допирната точка бе да се търси и получи информация от статични
и подвижни предмети. Хората със зрителни затруднения често
разчитат на статични дадености от заобикалящата ги среда. Това
е най-лесният и бърз ориентир. Подчертавам дебело, че не съм
се държала за водача си като за спасително въже, т. е. стискайки
я за ръката неистово. При воденето на един незрящ контактът е
много лек и едва-едва, само с върховете на пръстите на ръката се
хваща лакътя на водача и се следват движенията му. Гласът играе
много важна роля във връзката незрящ-водач. Той е ориентир и
основа за изграждане на доверие между двете страни, затова
водачът често подава информация за околния свят като описва
предметите наоколо и заобикалящата ги действителност. Какво
се случва ако слухът липсва? Тук комуникацията е по-ограничена, не защото е невъзможна, а защото е невъзможно ходейки,да се жестикулира. Затова е необходимо комуникиращите да се
спират и да проведат разговора си, т. е. общуването се извършва
по-бавно, нуждае се от повече търпение, съпричастност и време.
Все качества, които липсват все повече в забързаното ни и уединено общество. А за да помогнеш на един такъв човек е необходимо да се излезе тъкмо от уютното уединение и да се подаде

ръка на нуждаещия се.
Най-страшното препятствие беше и последното от върволицата изпитания – със завързани очи да вървиш сам, следвайки
единствено гласа на водача, като се преодолява разстояние от
200-300 метра. Когато разбрах, че ми предстои ходене със завързани очи и без опора се стреснах, защото за мен тъмнината
е физическо препятствие от най-висока степен. Ани веднага ме
насърчи: „Ще се справиш!” Тя вече вярваше в мен повече от
мен самата. Обясни ми, че ще ме насочва чрез знаци на слепите
по гърба и показа как се насочва за вървеж направо, наляво, надясно, завъртане в кръг. Придвижването в градското пространство за хора с увредено зрение изисква голяма концентрация.
Миг разсейване води до катастрофални ситуации. Няма да ви
казвам как едно леко разконцентриране и не успяваш да възприемеш пишещата се буква, дума или знак – и тогава можеш
да се спънеш или, не дай си Боже, да паднеш. Попадаш моментално в един непонятен и невъзприемчив, враждебен свят, от
който се излиза само с незабавно съсредоточаване и целенасочено внимание.
Подтискайки целия си ужас и колебание, надянах маската
и тръгнахме... къде направо, къде наляво, къде надясно, но

най-често на зиг-заги. Когато накрая я попитах защо ме води
така зигзагообразно, тя ми отговори: „Защото, знаеш ли колко
много хора вървяха срещу нас и никой не се съобрази да направи път, виждайки, че срещу тях върви човек, който не вижда!” И тук опираме до основния проблем. Не увреждането ни
прави различни и далечни като вселени, а несъобразяването и
елементарната култура на внимание и приемане на хората със
специфични проблеми и нуждата от минимално съобразяване
с тях и помощ. А помощ е дори едно леко отместване от пътя
на вървящия. В пяната, каймака на ежедневието, където са
повърхностните проблеми на всички, рядко някой се замисля за тези от нас, за които всекидневието не е проблем, а
битка. От време на време някой се опитва да направи нещо,
но подхожда към проблемите само отгоре, без да се гмурне в
дълбокото и да се фокусира в същинските заблатачени дилеми
и да осветли дъното на невъзможността на един такъв живот. А
това е основният проблем. Не сетивността и многообразието от
усещания, а невъзможността да им се насладиш пълноценно и
чисто човешки, е препятствието пред един незрящ, сляпо-глух и
глух. Изследваните аспекти често са в твърде ограничен диапазон и лесно достъпна група. Да кажем, че в йерархично построение това е групата с най-малко проблеми, под тях се нареждат
същинските нуждаещи се. Тези, които имат нужда от постоянна
подкрепа и водач. Хора с душевности и чувства, пред които стои
нерешимият проблем за достъпност и информираност.
И тук идва ролята на държавата, която е длъжна да
осигури обучени и мотивирани кадри, които с душа и сърце
да бъдат очите, ушите, ръцете и краката на нуждаещите
се. Да създаде работеща система за помощ и взаимопомощ
от и към хората с увреждания.
Личният ми опит ме убеди, че и отвъд приетите граници на възможното има живот, не по-малко дишащ и пълнокръвен, също толкова ярък и действен, образен и въздействащ. Но за да бъде той пълноценен, се нуждае от внимание
и разбиране, установени, приети и подредени норми за самоосъществяване.
Пределът на физическа способност не е край, не е предел
на съществуване и осъществяване.
Много често тази тънка граница е началото на значително по-ярък, смислен и пълноценен живот.
Тилка Кайрякова
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НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД – ПЛЕВЕН” ЕООД
ДЕЙНОСТТА НИ ВЕЧЕ НЕ Е САМО ПРОИЗВОДСТВЕНА,
А ТРУДОВА И СОЦИАЛНА ТЕРАПИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

От стр. 1
- Г-жо Каракирова, от 2014 г.
сте управител на дружеството
„Тих труд” в Плевен. Вие сте и
координатор на районната организация. Бихте ли представили
накратко дейността на предприятието и да опишете как съчетавате функциите на управител и
координатор?
- Поради създалата се ситуация в „Тих труд” ми възложиха за
кратко време (от 1.05.2014 г.) да
изпълнявам длъжността управител. Предприятието имаше общо
над 200 хил. лв. задължения към
НАП и доставчици. Задължението към НАП включваше: непреведени осигуровки, ДДС и ДОД.
Само лихвите върху тях, които
трябваше да се платят бяха 23
896 лв. По план с БТК за ползване
на интернет и телефони услуги
се плащаше по 700 лв. на месец
с право да се говори със САЩ и
още екстри. Извършен бе ремонт
на покрив, който не бе платен,
за 10 хил. лв.; изостанали задължения към охранителна фирма и
др. Отрицателен бе резултатът не
само от шивашката дейност (която е единствена в плевенското

дружество), но и общо от цялостната дейност. На 17 юли 2014 г.
се получи официално писмо, че
дружеството е определено за
публична продажба и предстои
да бъде обявено на търг.
- Какво отчитате като успех
през 2016 и настоящата година?
- Към днешна дата „Тих труд Плевен” ЕООД няма финансови
задължения. Финансовият резултат е положителен - печалба и е
отразен във отчетните форми на
дружеството.
Съчетаването на двете длъжности координатор на районната организация и управител на
предприятие е сложно, натоварващо и изключително отговорно.
Двете длъжности са много различни. Единственото, което ги
обединява е работата с хората.
Като дългогодишен служител
в системата съм запозната с производството, с възможностите на
хората и това ми помага, но времето не ми стига за много неща.
През миналата година районната
организация на глухите в Плевен
беше втора по големина след
Пловдив, разликата миналата
година бе около 10-15 човека,
а сега може би тази разлика е в
полза на РО-Плевен. Този факт
ни определя като най-голяма по
брой на членове организация.
Необходимо бе да се обработят 868 молби за помощ по чл
51. Поради недостиг на време
подкрепям и организирам мероприятията, но не на всички присъствам.
Като управител би следвало
да направя още много, не само
това да се стабилизира предприятието (за 2016 г. финансовият
резултат е 81 хил. лв. печалба),
но и да се промени имиджът, да
се направят по-сериозни опити
за стабилизиране и разширяване
на производството.
- Като дружество, собственост
на Съюза на глухите в България,

в предприятието работят хора
със слухови проблеми. Как те се
справят с изпълнението на трудовите норми и как са интегрирани в колектива?
- В момента в шивашкия цех
работят 18 човека от общо 23.
Сръчността им е различна, съответно и заплащането е различно. От целия персонал само 6
човека са без ТЕЛК. Критериите
са еднакви – към здравите хора
и към другите със заболявания,
но възможностите им са различни. Често чувам репликата „ние
сме болни хора”. Но не бива да

се забравя и това, че и болните
са хора.
След политическите промени
през 1989 г. държавата „забрави”, че съществува производствена дейност в специализираните
предприятия за хора с увреждания. Илюзия е да си мислим,
че с този намален производствен състав можем да получим
„собствена производствена марка”. Пазарът, който имаха нашите
предприятия вече не съществува
(болничните заведения). Нашата конкурентноспособност е пониска в сравнение с останалите

икономически субекти, но ние
изпълняваме и важни социални функции, които не трябва да
бъдат пренебрегвани, както от
обществото, така и от държавата.
Необходимо е да се разбере,
че дейността ни вече не е само
производствена, а „трудова и социална терапия и интеграция на
хора с увреждания”.
Отново ще подчертая, че в пазарна икономика (където всеки
има право да купува от където
си пожелае), ние не можем да
се конкурираме. Причините са:
произвеждаме малки количества
при ниска производителност. Но
по-важно за нас е, че осигуряваме работа на хора с намалена
работоспособност и помагаме
за тяхната социална интеграция.
Социалната ни функция е много
важна за тези хора.
- Предприятията „Тих труд”
са специализирани предприятия за хора с увреждания и като
такива са част от предприятията на социалната икономика.
Според Вас какво още би могла
да направи държавата за тези
предприятия?
- При сегашната икономическа
обстановка държавата отново
може да подкрепи нашите предприятия по различни начини.
Освен с преотстъпен данък печалба, да се преотстъпят и осигуровките, които да се използват за укрепване здравето на
работниците и за подобряване
на квалификацията им. Може да
се доплаща определен процент
към заработката, като се има в
предвид заболяването. Да се финансират (дотират, по подобие
на фонд земеделие) и подпомагат дейности, които биха направили нашите предприятия притегателен център за глухите хора,
място където да се реализират и
подобрят жизнения си стандарт
и да имат и необходимото самочувствие.

ИЗ ЖИВОТА НА НАШИТЕ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

Незабравимо пътешествие за членовете на РО-Бургас

По случай Международната седмица на глухите ние,
една част от членовете на районната организация в Бургас, осъществихме отдавнашната си мечта за пътуване в
съседна Румъния.
И ето ни на път – в ранни
зори потеглихме от Бургас,
за да успеем да преминем
през Дунав мост и около обяд
да пристигнем в Букурещ –
най-големият град в Югоизточна Европа, известен още

като „Малкият Париж” заради
артистичния си живот и красивата архитектура. Направихме панорамна обиколка на
столицата с автобуса. Видяхме
концертния и фестивален център „Атене” , една от емблемите на Букурещ. Преминахме
край впечатляващата Триумфална арка, която е копие на
парижката Триумфална арка.
Посетихме Парламента – втората по големина административна сграда в света след Пен-

тагона. Останахме впечатлени
от огромните зали и факта, че
всички материали, използвани
за построяването и обзавеждането му, са румънски.
В късния следобед отпътувахме за Синая – планински град
и курорт, известен като „Перлата на Карпатите” най-вече заради ограждащия го величествен
планински пейзаж.

На втория ден отпътувахме за градчето Бран и след
около час вече бяхме в замъка „Бран”, по-известен като
„Замъка на Дракула”, ловната
резиденция на Влад Цепеш,
впечатляваща средновековна крепост, построена между
1377 г. и 1382 г. върху скала,
висока 60 м. Около обяд отпътувахме за крепостта „Ръшнов”, от която се разкриваше
величествен изглед към околността и прохода между Влахия и Трансилвания, за чиято
охрана е била построена. Останалата част от пътуването
бяхме в живописния средновековен град Брашов. Възползвахме се от възможността
да се изкачим с лифт до хълма
Тампа, откъдето се разкриваше чудесна панорама към града и околностите му. Остана
ни свободно време за разходка из улиците на стария град.
На третия ден разглеждахме манастира „Синая”, датиращ от 17 век и лятната

резиденция на румънските
крале – замъка „Пелеш”, който ни заплени с разкошните
дърворезби, стенописи и колекциите от оръжия. За наше
съжаление, пропуснахме възможността да разгледаме замъка „Пелишор”, който е бил
семейна резиденция на следващия крал на Румъния – Фер-

динанд I и неговата съпруга
кралица Мария.
В края на екскурзията, от
която всички останахме доволни, започнахме оживено
да обсъждаме предложенията за следващата ни екскурзия
догодина.
Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас
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За „доброто на глухите”
или просто бизнес?
нари, конгреси и др. Като надписите
(възпроизведения текст) се изписват
не само на дисплея на таблет, но и на
голям екран чрез проектор, на лаптоп
или смартфон. CART се използва много
често и в съдилищата на САЩ.

Натъкнах се на CART, докато гледах
предпоследния епизод от петия сезон
на американския сериал „Разменени
при раждането” (за него разказах в
един от броевете на в. „Тишина” миналата година). В епизода главната героиня, студентка с увреден слух, обяснява
на приятелката си, предложила й помощ с жестов превод, че ще използва
приложението CART по време на лекцията на гостуващ в университета прочут хирург. И малко по-късно я гледах
как чете казаното от лектора на дисплея на таблет – изреченията се редуваха на екрана под формата на бягащи
надписи.

Едно такова приложение би било
от огромна помощ и полза за хората с увреден слух в България и затова
потърсих в интернет допълнителна
информация за CART и как работи изобщо. Казано накратко, CART е услуга
за комуникационен достъп в реално
време, която осъществява мигновено
възпроизвеждане на говор в текст. Т. е.
превежда говора в писмен вид. И, което е най-интересното, в САЩ се използва не само от хора с увреден слух, но
и от лектори, водещи, организации или
институции, които се занимават с осигуряване на достъп на материала си до
тези, които го ползват, за да разбират
и участват активно в публични срещи,
телефонни конференции, уеб-семи-

Как работи CART? Чрез специален
софтуер се използва стенографска машина, която превежда в писмен вид казаното на глас.
Скоростта, с която се въвежда текстът, е до 260 думи в минута (може и
повече!), които се възпроизвеждат в
три или повече редове. Освен на екран, текстът може да се чете, както
вече писах, на лаптоп и смартфон или
онлайн в интернет – чрез услугата „А
La CARTе”, която предоставя на потребителя имейл за връзка и той може да
прочете текста на живо във видео поток (стрийминг). Най-важното в случая
е, че не се изисква специален софтуер
за бъде прочетен текстът. Освен това,
надписите могат да бъдат заснети и
препредавани от разстояние – т. е.
CART може да се използва и дистанционно. При тази разновидност на
CART говорителят трябва да има безжичен микрофон, интернет връзка и
компютър. Чрез микрофона CART чува
всичко, което се говори и го препраща на същата машина за стенография,
която възпроизвежда текста. След
това през интернет текстът се предава от компютъра на „А La CARTe” и се
показва на екрана на компютъра на
потребителя. При необходимост, след

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

изпращане на искане за копие на възпроизведения текст от потребителя,
може да му бъде предоставен целият
в писмен вид.
Относно таксата, която се плаща за
ползването на CART, в САЩ има няколко
закона, свързани с него и изискванията
за предоставяне. В зависимост от това
в кой щат е човекът, който иска да го
ползва, се определя и кой закон да се
приложи, а също и кой е отговорен за
плащането на услугата. Законите, които
пряко се отнасят до комуникационния
достъп, включват § 504 и § 508 от Закона за рехабилитация; ADA и измененията в IDEA от 1997 г.

Създател и собственик на патента за
CART е Яна Колтер, която първоначално е била репортер на свободна практика. През 2005 г. постъпва на работа
в университета в Маями в Оксфорд,
щата Охайо и именно там, както и в
университета в Синсинати, предоставя за първи път разработката си CART
за ползване. През 2009 г. осъществява
презентацията на CART в университета
за глухи „Галаудет”. В последните две
години Яна Колтер е председател на
Асоциацията на репортерите в националния съд и успоредно с това работи
по усъвършенстването на CART.
Защо разказвам подробно за CART?
Защото има едно нещо, свързано с
него, което го прави трудно за ползване в България. И то е възпроизвеждането на говора в текст, което става
много бързо (гледах в реално време

СУДОКУ

как се появяваха надписите на екрана
на таблета в епизода) - почти еднакво
със скоростта на говорене! И на практика прочитът и осмислянето на текста става трудно.
А отскоро в медийното пространство
упорито се рекламира появата на ново
приложение в помощ на учениците и
студентите с увреден слух в България,
което ще възпроизвежда говор в текст
по начин, идентичен с този на CART.
Но, за да може да се ползва приложението, трябва да са налице няколко
условия: интернет връзка, таблет, лаптоп или смартфон, а също и стенограф,
който да възпроизвежда на компютър
говора в текст и през интернет да го изпраща до ползвателите. И, най-важното – ползвателите на приложението
трябва да са със сравнително добра
грамотност, която да позволява четенето и разбирането на текста. А както
се знае – публична тайна е, че учениците в специалните училища за глухи
(дори и тези от горните класове) трудно
разбират смисъла на повечето думи в
българския език, да не говорим за четенето… Дори и сред студентите с увреден слух много малко са тези, които
пишат, говорят и четат правилно – за
огромно съжаление… Тогава защо непрекъснато се лансира и повтаря като
мантра в медийното пространство,
че новото приложение е „за доброто
на глухите и в помощ на глухите”?!? И
още нещо важно – приложението няма
да се ползва безплатно, тъй като средствата, вложени за него, включително и
за труда на стенографа, трябва да дойдат отнякъде… Което вече дава яснота
за кого е ползата от приложението – за
тези, които го рекламират! „Нищо лично – просто бизнес!”, както се казва…
Петра Ганчева
Бел. авт.: мантра - рел. „В индуизма и будизма — магическа словесна
формула, повтаряна при извършване
на ритуални действия или при медитация за постигане на отпускане и откриване на по-дълбоки равнища на съзнанието.”
Судоку се играе на решетка, която се
състои от 9 x 9 пространства, разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9, без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 16

ВОДОРАВНО И ОТВЕСНО: 1. Малка мека шапка без периферия. 2. Вид избухливо
вещество. 3. Вид доброкачествена зимна ябълка с грапава зелена кора. 4. Подвижна
част от крилото на самолет. 5. Известна руска състезателка по кънки бягане от
близкото минало, олимпийска шампионка за 1968 г. и многократна световна и
европейска шампионка. 6. Герой на Димитър Талев от разказа „Братя”.
Съставила Василка Кирова

