
Тишина
Скъпи читатели на в. „Тиши-

на”, 2016-та наистина е нова 
и за печатното издание на 
Съюза на глухите в Бълга-
рия, което в първия си 
брой за годината  идва 
при вас с нова визия 
и 16 страници.

След внимателно 
обсъждане и разглеж-
дане на предоставе-
ни нови оферти за 
дизайн, предпе-
чатна подготовка и 
печат, ръководството 
на СГБ одобри изда-
ването на цветно пе-
чатно издание. Вест-
никът ще излиза от 
по 8 страници два 
пъти месечно, или 
от 16 страници веднъж 
месечно, а не както досега – от 
12. Обединяването на броевете в 
един двоен не нарушава тенденцията 
за 22 броя годишно.

Вестникът ще има изцяло нова 
графична концепция и изчистена 
визия, различна от досега позната-
та, и ще бъде с изцяло пълноцветен 
печат.  По-големият обем предполага 
възможности за съобразяване с ак-
туалността на материалите за съби-
тията в рамките на календарния ме-
сец, както и за увеличаване броя на 
рубриките. Включително за публи-
куването на повече снимков матери-
ал към конкретна публикация. Спор-
тът, културата, туризмът, социалната 
проблематика и други важни теми 
ще намерят отново място на страни-
ците на вестника за хора с проблеми 
на слуха. Чувствителни теми, свър-

зани с 
религия, етни-
ческа и верска принад-
лежност, сексуална ориентация 
и др., няма да бъдат разглеждани 
и няма да бъдат публикувани във в. 
„Тишина”.

Новите неща не свършват дотук.  
Специалистът, който ще извършва 
дизайна и предпечатната подготов-
ка на вестник „Тишина”, е г-н Борис 
Димитров - графичен и уеб дизайнер 
с богата трудова биография, портфо-
лио и впечатляващ опит в изданията 
на Вестникарска група България. С 
г-н Димитров Съюзът на глухите в 
България вече имаше удоволствието 
да работи по време на Националната 
юбилейна кампания „40 години Цен-
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НАГРАДА „СЪРЦЕТО НА СОФИЯ” 
за Севдалина Джонгарска, директор на ССу с ДГ „Проф. Дечо Денев”

За осми пореден път „Арт център Кърнолски” връчи годишните награди 
„Сърцето на София” и „Сърцето на България” в рамките на благотворител-
ния концерт „Различни, но заедно”, който се състоя пред над 350 зрители в 
Театър „София” на 11 януари т.г.

Отличията се присъждат на личности, неправителствени организации и 
компании за творческата им и обществена дейност в полза на децата и мла-
дежите.

Инициативата бе открита и проведена под патронажа на кмета на Сто-
личната община Йорданка Фандъкова, която е и първи носител на наградата 
„Сърцето на София”.

С бурни аплодисменти в препълнената зала на Театър „София” директор-
ката на нашето училище в София Севдалина Джонгарска, получи своята на-
града. А станали на крака, зрителите аплодираха и изпълнението на  учени-
ците от групата за синхронни танци „Импулс” при ССу с ДГ за деца с увреден 
слух „ Проф. д-р Дечо Денев”.

на стр.3

ВДИГАТ зАплАТИ И ЦЕНИ пРЕз 2016

Януари ще започне с по-високи цени за шофьорите - с 30.00 лв. по-скъпи 
са винетките; цигарите също поскъпват заради по-високите акцизи. Пенси-
онерите обаче ще могат да разчитат на по-високи пенсии от 1 юли. Тогава 
парите им трябва да се увеличат с 2,5 %. Слабо увеличение ще има и за хората, 
които разчитат на минимална заплата. Тя се променя с 40.00 лева  - до 420.00 
лв. Семействата с едно дете ще получават малко повече на месец, но тези с две 
остават на същите помощи от държавата.

Какво ни очаква още през 2016-та, четете на стр. 13

СЪВмЕСТНА ДЕклАРАЦИЯ
Световната федерация на глухите 

и Общността на жестовите лингвисти 
подписаха на 5-ти януари 2016 г. съв-
местна декларация на бизнес среща по 
време на 12-та Международна конфе-
ренция по Изследване на теоретични 
въпроси на жестовия език в Мелбърн, 
Австралия.

Съвместната декларация, подписа-
на от Колин Алън  и Даян Лило-Мар-
тин признава, че укрепването на 
сътрудничеството между двете орга-
низации ще донесе взаимна изгода и 

за двете страни на национално, регионално и международно ниво за органи-
зациите на хората с увреден слух.

Четете на стр. 12

ГОСТИ ОТ ИТАлИЯ пОСЕТИХА „ТИХ ТРУД”-ДУпНИЦА
На 14 и 15 януари т. г. на неофициално посещение в страната ни беше пре-

зидентът на провинциалния клон на Асоциацията на глухите в Италия  (ENS)  

в град Лоди, Пиер-Джузепе Кремачини.
Придружен от няколко свои приятели, г-н Кремачини бе скъп гост на ра-

йонната организация на глухите в Дупница. 
Гостите бяха сърдечно приветствани от ръководството на организацията 

в лицето на нейния председател Петър Тричков и координатора Горица Мил-
чева. Разговорите и взаимното опознаване преминаха в сърдечна и топла ат-
мосфера, а след това всички заедно посетиха предприятието „Тих труд”.

Четете на стр. 3

Нова година – нова визия

тър за 
р а н н а 

р е х а б и -
литация на 

деца с увреден 
слух”, за целите 

на която той засне, 
обработи, монтира 

и субтитрира юбилеен 
филм, излъчен на церемо-

нията.
Отпечатването на вестник 

„Тишина” като ангажимент вече 
ще бъде на столичната печатница 

„Веда принт”, в чийто разнообразен 
асортимент дейности се включват 
цифров, офсетов печат, ламиниране, 
перфорация, щанцоване, книговеза-
не и още много други.

Промяната е живот, а животът 
винаги продължава – пъстър, цве-
тен, луд, неустоим. Надяваме се да 
ви изненадаме наистина приятно, да 
постигаме повече, да ви мотивира-
ме за разказването на нови истории 
и смело да споделяте на страниците 
на вестника всичко, което искате да 
достигне до другите!

Ръководството на СГБ

Когато идват празНици...

Зададат ли се коледно-нового-
дишните празници, настъпва ожи-
вление – предвкусват се срещите с 
приятели, събирането, нещата, които 
имат всички да си кажат и да споде-
лят, снимките, радостното очакване, 
жестовете на внимание, изразени с 
подаръци. 

Неподвластни на годините, но 
пък напълно под властта на емоци-
ите, когато става дума за празници и 
стоплящи душата срещи, ветераните 
и жените от Женсъвета към РО Со-
фия спретнаха чудесна приятелска 
среща в кафето на Съюза на глухите 
в България. 

Снимките ще ви разкажат сами 
за градуса на настроението, но ние 
ще ви споделим, че изпращането на 
2015-та беше празник в истинския 
смисъл на думата, защото заедно 
със старата година бяха изпратени и 

много стари, ненужни емоции, про-
блеми, тегоби.

Личеше си, че хората са се изпъл-
нили с надежди, с вяра в по-доброто, 
което предстои. Клубът се напълни с 
усмихнати лица, които се поздравя-
ваха, потупваха се дружески, поже-
лаваха си хубави неща, честитеха си, 
изпълнени с добронамереност и вза-
имна симпатия. Празниците винаги 
сближават. А мъдрите слова, подне-
сени и с мъничко спотаена тъга за-
ради несбъднатото, докоснаха всяка 
душа. Бе време за равносметки, но и 
за бъдещи планове, защото, докато 
животът продължава, винаги подна-
ся изненади и неочаквани обрати. А 
нали точно заради това е интересен?

Хубави думи и благопожелания 
за всички дами и ветерани подне-
соха председателят на СГБ Николай 
Нинов, председателят на женсъвета 

Милка Костова и зам.председателя 
Надка Бенчева. За много виделите в 
живота и съюзните дейности бело-
коси членове вдъхновяващи думи и 
пожелания изказаха още председа-
телят на РО София Дамян Калчев, 
координаторът на РО София Илиян 
Радев, а след това хубавите думи бяха 
последвани и от хубави коледни по-
даръци за всеки. Дарени с усмивка и 
топло чувство. Думите понякога са 
излишни, нека кадрите да говорят 
сами за себе си, за празника, за спо-
делената радост. 

И за онази воля, която и в 
най-трудните моменти обединява и 
сплотява възрастните хора с увреден 
слух за справедливи битки и добри 
каузи. 

Милка Костова
Изображения: Александър Добрев

Още - на стр. 7

Надка Бенчевамилка костова
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Имало едно време... Но и сега тра-
дицията е запазила съвършенството  
на изработката на изделия от нетъ-
кан текстил. Много млади творци  се 
връщат към миналото, защото на-
мират там невероятна-
та красо-
та на 
т о в а 
и з к у -
с т в о . 
„Плъс-
ти” се 
н а р и -
чат из-
д е л и я т а 
на този 
д р е в е н 
б ъ л г а р -
ски занаят, 
с ъ х р а н и л 
естетиката 
на българ-
ката, и ней-
ното изкон-
но чувство 
за красота 
и хармония, 
п р е т в о р е н о 
в цветове и 
багри.

На 12 октом-
ври, ние члено- ве-
те на РО в Пловдив, посетихме Гале-
рията за занаяти. И се възхитихме на 
майсторството на младите автори, 
които днес са претворили това изку-
ство със съвременни техники и ма-
териали.

уредничката Албена Халачева ни 
запозна  с етапите на изработката  на 
шалове, килими, рокли, шапки, пан-
т о ф и , огърлици, бижу-

та, цветя, аксесо-
ари, пейзажни 
пана, постелки 
и др.  Основ-
ната суровина 
е овчата въл-
на, която се 
с п л ъ с т я в а 
чрез пране, 
чепкане, ва-
ляне, багре-
не. 

Слоеве-
те са редят 
с различ-
ни багри, 
к о и т о 
преливат 
за да се 
получи 
п а н о -
р а м -
ност и 
с в е т -

лосян-
ка – сякаш 

да се види „отвътре” 
изделието.

За да се запази този древен бъл-
гарски занаят, се уреждат курсове 
от майстори-специалисти, в които 
могат да участват и млади, и стари, 
и деца.

На екран ни бе прожектиран 
филм с надписи и картини, за съвре-

в ро пловдив традициите се възраждат
ИмАлО ЕДНО ВРЕмЕ... И СЕГА

На 3 декември - Международният 
ден на хората с увреждания, РО на 
глухите в Ямбол проведе индивиду-
ално първенство по шахмат с шахма-
тистите на ТО-Ямбол и ТО-Сливен, 
като участваха по четирима състеза-
тели от двете организации.

След оспорвани двубои на първо 
място се класира Петър Юруков от 
Ямбол. Второто място зае Йордан 
Пенев също от Ямбол и на трето 
място се класира Венцислав Чола-
ков от Сливен. Председателката на 
РО-Ямбол Радка Радева поздрави 
всички участници в турнира и връчи 
на победителите грамоти за успеш-
ното представяне с малки подаръци. 
Всички останали шахматисти полу-
чиха календар за 2016 г. и химикалка.

Живка Димова, РО-Ямбол

На 24 ноември председателят и 
секретарят на ТО в Габрово посе-
тиха най-възрастния член на РО на 
глухите Горна Оряховица - Пройно 
Иванов Папанчев. 

Роден и израснал в село Горна 
Росица, вследствие на заболяване 
Пройно загубил слуха си на 2 години. 
Тъй като по онова време не е имало 
лекари в селото, а градът е бил далече 
- нямало кой да помогне за възстано-
вяването на слуха на малчугана. Ня-
мало и как да ходи на училище - едва 
когато се открило училището за глу-
хи деца във Варна, родителите му го 
завели там. Но вече бил доста голям 
и отказали да го приемат. Така Прой-
но израснал неграмотен. Родителите 
му го задомили за чуваща жена, с 
която се разбирали с измислени от 
тях знаци. Родил им се син и днес се 
радват и на две внучки.

Пройно Папанчев е един от осно-
вателите на териториалната органи-
зация на глухите в Габрово. Първи 
идваше в клуба и последен си отива-
ше. За него клубът наистина бе втори 

Запознанството в училището за 
глухи в гр. Айтос през 1962 г. на Ни-
кола Костадинов, роден в с. Жребино 
през 1940 г. с Маргарита Атанасова, 
родена в Ямбол през 1942 г., се пре-
връща в голяма любов.

След 8-ми клас пътищата им се 
разделят, но не и сърцата им. Мар-
гарита отива да учи за шивачка в 
професионалното учили-
ще в Горна Оряховица, а 
Никола започва работа 
в мебелна фирма в Стара 
Загора, като дърводелец. 
През 1964 г. Маргарита за-
вършва училище и започ-
ва работа като шивачка в 
Стара Загора. През януа-
ри 1965 г. двамата решават 
да се оженят и заживяват 
щастливо в Стара Загора. 
През 1966 година се ражда 
първата им рожба Велич-
ка, а през 1969 г. - синът 
Красимир.

Благодарение на упо-
рития си труд и разби-
рателство успяват да си 
купят собствено жилище и да изучат 
децата си. Дъщеря им се омъжва в 
Карнобат, а сега работи в чужбина. 
Синът им е уважаван лекар, и от дъл-
ги години живее в Дания. Сега Ни-
кола и Маргарита се радват освен на 
децата си, на снахата и зетя, но и на 
четирима прекрасни внуци.

През 2007 г. семейство Костади-
нови, завършили достойно трудова-

тУрНир по ШаХМат

та си кариера, решават да се върнат 
в родния край и си купуват къща с 
двор на 5 км. От Ямбол. Въпреки, че 
Никола претърпя тежка операция на 
крака и трудно се придвижва, лъче-
зарната му усмивка никога не слиза 
от лицето му и зарежда всички, кои-
то го познаваме, с голяма сила. Вина-
ги до Никола е и Маргарита, която 

се грижи за него и дома им с голямо 
търпение и любов.

Скъпи приятели, нека любовта, 
зародила се в сърцата ви преди 53 го-
дини, никога не свършва!

Бог да ви дари с крепко здраве, с 
бърза памет и дълъг съвместен жи-
вот!

Обичаме Ви!
Живка Димова

ЧЕСТИТА ЗЛАТНА 
СВАТБА, ПРИЯТЕЛИ!

дом - с голямо желание общуваше 
с глухите членове и участваше във 
всички мероприятия, които се про-
веждаха там.

Но от март тази година престана 

да посещава клуба и затова ръковод-
ството на ТО реши да го види у дома. 
Оказа се, че Пройно бил паднал, при 
което си счупил тазобедрената става 
и се наложило да остане на легло. То-
гава Златка Дечкова, секретар на ТО, 
му помогна при изготвянето на мол-
бата по чл. 51; а от РО му отпуснаха 
парична помощ за рехабилитация.

И когато ръководството на ТО ги 
посети, двамата със съпругата му се 
трогнаха до сълзи от вниманието и 
уважението към тях и за това, че ор-
ганизацията не изоставя и не забра-
вя членовете си - за тях този жест на 
внимание и почит бе един светъл лъч 
и надежда за живот в трудното и ед-
нообразно ежедневие.

Ръководството на РО-Горна Оря-
ховица и на ТО-Габрово от сърце 
поздравяваме нашия Пройно с него-
вия 90-годишен юбилей и му поже-
лаваме да оздравее, да се изправи на 
крака и отново да се виждаме в клу-
ба, както досега!

Мариана Станчева, РО-Горна 
Оряховица

почит за НаЙ-вЪзраСтНиЯ ЧЛЕН 
На ро-горНа орЯХовица

менните техники при изработването 
на такива изделия. Видяхме как вър-
ху найлон с балончета се разстила 
вълната – с еднаква дебелина на пла-
стовете, поставяни ту на ширина, ту 
на дължина. После се пръска със са-

пунена вода, за-
вива се на руло, 
и се валя с ръце, 
за да се сплъстят 
влакънцата. По-
сле се развива и 
отгоре се редят 
орнаментите с 
цветни фитили, 
за да се получат 
красивите фигу-
ри. После отно-
во се пръска със 
сапунена вода  и 
пак се валя руло-
то, и т.н. Про-
цесът е дълъг и 
сложен.

Но ние успяхме да се докоснем до 
всичко изработено за изложбата и да 
се възхитим на умението на сръчни-
те български майстори.

Най-радостни бяхме, когато  обе-

щаха да ни запознаят и с други зана-
яти от далечното ни минало. И да се 
включим и ние в процеса. 

Чудесна е тази инициатива на За-
наятчийската камара в Пловдив  - да 
основе занаятчийско училище за да 
възкреси, популяризира и съхрани 
почти забравени занаяти от мина-
лото – дръндарство, кошничарство, 
грънчарство, керамика, тъкачество, 
дърворезба, кожарство, пекарство... 
Ако това успее да се случи скоро, то 
за предстоящия 70-годишен юбилей 
на Районната организация в Пло-
вдив, ще направим изложба.

Накрая искам от сърце да поже-
лая на всички членове от страната 
весели и щастливи коледни и ново-
годишни празници!

Юлия Стефанова, гр. Пловдив

Обратна връзка
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тоизложбата „Сбъднах една своя 
мечта - полетях!”… Един от орга-
низаторите сподели, че за тях тази 
изложба всъщност е един искрен и 
неподправен поглед към летенето 
като предизвикателство към нео-
бикновената душа на всеки един от 
участниците в кампанията. Защо-
то голяма част от снимките бяха на 
хората, събрани под определението 
„хора в неравностойно положение”. 
За двете години във висините се из-
дигнаха над 63 души, като най-мал-
ките участници в кампанията са на 
7 и 11 г. Летели са хора в инвалидни 
колички, със зрителни, слухови и со-
циални проблеми. Именно поради 
този факт снимките имаха неоцени-
ма стойност: бяха запаметили мига 
от сбъдването на една мечта…

За мен, лишената от слух, бе мно-
го интересно да присъствам и на 
музикалния поздрав, отправен към 
всички присъстващи от Хорхе и 

Владо, които с кабагайди, арменски 
дудук, диджериду внесоха много 
настроение в атмосферата. Не знаех 
до този момент какво е диджериду и 
после научих, че за направата на този 
уникален музикален инструмент се 
използва кухо евкалиптово дърво. 
уникалността му, ми казаха още, се 
състои в това, че обикновено звучи 
на един тон, като притежава голям 
диапазон, който може да бъде срав-
няван само с човешки глас и отчасти 
с орган! 

Вечерта премина неусетно - в 
разговори и споделяния за полетите 
ни. Но най-интересният факт в тези 
споделяния бе, че нито един от нас не 
подозираше, че ще има прекрасната 
възможност да полети като птиците 
в небесната шир и да изпита най-не-
вероятното чувство от сбъдването 
на една мечта.

Петра Ганчева

опънати сребърни конци; а слънцето 
и вятърът да милват косите ми…

Тази моя мечта стана реалност 
миналата година, не без помощта 
на приятели. Именно сбъдването на 
общата ни мечта да полетим ни съ-
бра заедно в онзи 10 октомври мина-
лата година. Но не само приятелите 

помогнаха - сбъдването 
на мечтата ни за полет 
във висините стана бла-
годарение на социалната 
кампания „Лети повече” 
на клуб „Лети незави-
сим” (познат и като „Sky 
Camp”), с участието на 
тандемните пилоти Емо и 
Жоро. И до днес все още 
поддържаме контакти с 
моите нови стари прия-
тели, които ми изпрати-
ха покана за събитието 
„Приятели на летенето”. 

С инициативата, както ми писаха по-
сле, отбелязват двегодишнината от 
старта на кампанията.

И така на 13 ноември се озовах в 
зала 13 на Факултета по журналис-
тика, за да присъствам на разкош-
ния филм „Една мечта” с кадри от 

полетите на участниците в кампа-
нията. После се вглеждах отново и 
отново в усмихнатите лица от фо-

Да имаш мечта е прекрасно. Да се 
втурнеш да я преследваш – вдъхно-
вяващо. Но да я осъществиш така, че 
да бъде ярък пример за успех в очите 
на другите мечтатели – за това вече 
се иска хъс и... смелост. Смелост да 
градиш и да се справяш с трудните 
моменти, защото те са просто част 

от пътя ти. Моят път беше начертан 
с две големи мечти. Едната - още от 
детството. Онази, детската, беше да 
летя като птиците - да се рея волно в 
небето, в най-високото, откъдето да 
видя покривите на къщите като ми-
ниатюрни зарчета; пътищата - като 

от стр.1

В инициативния комитет, кой-
то решава на кого да бъдат връчени 
отличията всяка година, са предсе-

дателят на Съюза на българските 
учители Янка Такева, директорът 
на Дирекция „Образование” 
към Столична община Ма-
рия Минчева, директорът на 
Регионалния инспекторат по 
образование за София-град  
Евгения Вълкова  и зам.пред-
седателя на „Арт център Кър-
нолски” Снежана Полихрона-
ва-Кърнолски. 

Почетни знаци „Сърцето 
на София” бяха връчени и на 
професора по хорово дири-
жиране в Националната му-
зикална академия „Панчо Вла-
дигеров” Теодора Павлович, 

Споделено: двЕ годиНи СБЪдваНЕ На МЕЧти

Награда „СЪрцЕто На СоФиЯ” 

от стр.1

Г-н Кремачини изрази 
удивлението си от видя-
ното, като сподели, че не 
само в Италия, но и ни-
къде другаде в Европа не 
е виждал подобно пред-
приятие. 

Той разказа, че тях-
ната организация е съз-
дадена през септември 
1932 г. в Падуа от глухия 
Антонио Магарото, като 
идеята е била да се учре-
ди единен орган, който 
да представлява италианските глухи. 

Днес Италианската асоциация на 
глухите (ENS) е представена от 106 
провинциални клонове, 19 регио-
нални съвети и 10 столични съвети, 
в които членуват над 26 000 членове. 

ENS е член и основател на Светов-
ната организация на глухите, създа-
дена в Рим през 1951 г., призната за 
една от най-големите международни 
организации. ENS има подразделе-

ния в градовете Берга-
мо, Брезе, Комо, Кремо-
на, Леко, Лоди, Мантова, 
Милано, Монца, Павиа, 
Сондрио и Варезе.

Град Лоди е малък 
град в италианската об-
ласт Ломбардия, който 
се намира на десния 
бряг на река Ада, адми-
нистративен център на 
едноименната провин-
ция, основан от келт-
ски племена, опожарен 
до основи през 10 век, 
възстановен през1158 г. 

по заповед на Фридрих Барбароса. 
В Лоди има безброй исторически па-
метници, които привличат туристи 
от цял свят. Пиаца дела Витория, об-
граден от всички страни с портици, 
се смята за един от най-красивите 
площади в Италия. Към последното 
преброяване, градът в момента има 
над 43 000 жители. 

Петра Ганчева
Снимки Елена Тричкова

гоСти от итаЛиЯ поСЕтиХа 
„тиХ трУд”-дУпНица

на директора 
на 2-ро Су 
„Акад. Еми-
лиян Станев” 
Елеонора Ли-

лова,  на ученичка-
та от Националната 
търговско-банкова 
гимназия Мартина 
Камбурова, на селек-
ционера на нацио-

налния отбор по волейбол Пламен 
Константинов и на Първа инвести-

ционна банка.
 Наградата „Сър-

цето на България” 
получи Българската 
национална телеви-
зия, която през 2015 
година организира у 
нас Детската Еврови-
зия.

Освен че в рамки-
те на благотворител-
ния концерт „Различ-

ни, но заедно” се връчват наградите 
„Сърцето на София” и „Сърцето на 
България”, той събира на една сцена 
деца и младежи от различни етно-
си, с различно вероизповедание и 
с различен социален статус. Сред 
участниците в концерта бяха Ваня 
Костова, предишен носител на на-
градата, Боян Михайлов, Софийски 

камерен хор „Васил Арнаудов”, во-
кална студия „Дъга”, балетна школа 
„Маша Илиева“, детски танцов ан-
самбъл „Искрица” при Народно чи-
талище „Витоша“ в София, деца от 
Дом за деца, лишени от родителски 
грижи в село Дрен, танцово студио 
„Hyphers”, Виктория Дамянова – со-
листка от училището за деца с на-
рушено зрение „Луи Брайл”, балет 
„Веда джуниър” и други талантливи 
изпълнители.

Обратна връзка
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В Стара загора
На 11 декември 2015 г. около 

70 членове от РО-Стара Загора 
се събрахме на празничен банкет 
в ресторант „Лебедъ”. Още при 
влизането ни в ресторанта бяхме 
посрещнати с питка със шарена 
сол за здраве и благоденствие и си 
изтеглихме късметлийски номера 
за томболата, която щеше да се 
проведе малко по-късно. Изнена-
дахме се от това, че посрещачите 
ни бяха облечени в традиционни 
носии – Теодора Тодорова с дъ-
щеря си Моника и Йордан Тодев. 
Естествено, че не пропуснахме да 
се снимаме за спомен с тях.

След като се настанихме по 
местата, председателят на РО Красимир Михалев и заместник председателя Антония Хубенова 

отправиха топло и сърдечно приветствие към 
всички с „Добре дошли” и изразиха радостта 
си, че се събират и млади и стари след една го-
дина на такова събитие. Пожелаха им весело 
изкарване на празниците, ползотворна и ус-
пешна 2016 година.

Приветливата атмосфера на ресторанта 
позволи на всички да се отпуснат и отдадат 
на танци и забавления. Около 22 часа две деца 
изтеглиха късметлийските номера от томбо-
лата и спечелилите бяха видимо доволни от 
спечелените награди. Атмосферата беше по-
вече от задушевна, всички се поздравяваха и 
си припомняха весели случки от отминаваща-
та 2015 година. Празненството продължиха 
до след полунощ.

Ръководството на РО – Стара Загора поже-
лава на всички съюзни членове много здраве 
и им честити новата 2016 година!

Антония Хубенова

В Горна Оряховица
С добри пожелания за мирна, здрава и успешна 

нова година и наздравица председателката на РО на 
глухите в Горна Оряховица Ценка Калчева поздрави 
събралите се да изпратят старата година членове, из-
пълнена с много и различни емоции. Времето, както 
винаги, не стигна, за да си споделят всичко, което ис-
каха да разкажат едни на други приятелите. 

Приятната атмосфера и уютът разтвориха ду-
шите на хората, забравили несгодите и неволите си 
през старата година и лицата им грейнаха във весели 
и щастливи усмивки. Времето мина незабелязано в 
хапване и наздравици, а накрая всеки си изтегли по 
едно билетче от коледната лотария. Някои спечели-
ха, а други - не; но дано пък имат повече късмет през 
новата година!

В клуба на ТО в Габрово също се състоя коледно 
празненство, което бе подготвено и организирано 
от председателката и секретарката с помощта на ак-
тивистите на организацията. Запалената печка бум-
каше весело и създаваше онази мека топлина, която 
винаги се усещаше в атмосферата; времето неусетно 
мина в шеги и закачки, добри пожелания за здраве и 
успехи през новата година, а накрая дойде и най-ве-
селата част - томболата.

Членовете на ТО на глухите във Велико Търново 
също си организираха тържество, на което изпрати-

ха старата година, с много настроение и наздравици за успешна нова година.
Мариана Станчева,  РО-Горна Оряховица

В Шумен
В типично коледно настроение и обстановка в клуба се събрахме да отпразнуваме наближа-

ващите коледно-новогодишни празници. По инициатива на младите членове на организацията 
украсихме празнично залата, събрахме се и празненството започна.

Преди да започне празненството, председателят на РО Денчо Неделчев отправи своето поз-
дравление към всички присъстващи, пожелавайки им здрава, успешна, мирна и щастлива нова 
година.  

Младите членове на организацията бяха подготвили невероятно богата и интересна програма 

от игри със състезателен характер, на които всички от сърце се забавляваха и смяха. участваха 
и млади, и стари, изпитвайки сили рамо до рамо. За победителите имаше осигурени и награди.

След това дядо Коледа пристигна и на всички „слушали” през годината, подари скромни, но 
от сърце подаръци.

До късно вечерта, приятна приятелска атмосфера веселието продължи сред смях и закачки.
Маргарита Друмева, РО-Шумен

КоЛЕдНо-НовогодиШНи празНЕНСтва 
повечето районни организации в страната изпратиха старата година в приятна обстанов-

ка, напомняща за всичко българско и родно. Смехът, танците, изненадите с томбола и лота-
рия, уютната и ведра атмосфера сред свои бяха типични за всички, които празнуваха заедно. 
представяме ви кратките разказчета за тези весели и незабравими мигове.

В Дупница
В същия този ден - 11 декември, празнуваха и членовете на 

РО-Дупница. Гости на тържеството бяха и техните приятели с 
увреден слух от Кюстендил и Благоевград - Гергана Никифоро-
ва, председател  и Елена Донева. Освен приветствие под фор-
мата на новогодишна картичка, Гергана бе приготвила за всеки 
един от присъстващите пъстри и весели късметчета, които 
бяха раздадени на края, след томболата. Организацията и про-
веждането на самата томбола бяха осъществени от ръковод-
ството на РО 
Дупница - Пе-
тър Тричков, 
председател, и 
Горица Милче-
ва, координа-
тор. 

За весело-
то настроение 
д оп ри н е с ох а 
много и шегите 
на семейство 

Тричкови, които раздаваха предметите от томбо-
лата на късметлиите. За всеки намериха подоба-
ваща закачка, или комплимент. Не бяха забравени 
и най-малкият (Валери Герчев), и най-възрастна-
та участничка (Йорданка Колева), на които бяха 
връчени специални награди. Много смях и веселие сред присъстващите внесе Петър Тричков 
с превъплъщенията и скечовете си в образите на Чарли Чаплин, пирата Джак Спароу от филма 
„Карибски пирати” и като абориген от някой пуст остров.

Празненството продължи до късно и никой не искаше да си тръгва. Но накрая все пак всички 
се разделиха с пожелания за още много такива весели и незабравими вечери.

Петра Ганчева

В Хасково
Коледно-новогодишните дни са едни от най-ча-

каните празници от малки и големи. Членовете на 
районнана организация  ги отпразнуваха с незабра-
вимо тържество в ресторант „Българи”. Поздрав-
ления и пожелания за здрава и мирна Нова годи-
на отправиха към присъстващите председателят 
на РО Кристина Григорова и координаторът Дора 
Христозова. Всички получиха символичен подарък 
- посребрена шишарка с коледна звезда отгоре и 
втъкнато в нея пожелание.

Вечерта про-
дължи до къс-
но с български 
хора и танци.

На раздяла 
си пожелахме 
през идната 
2016 година да 
имаме повече 
поводи за весе-
лие.

И членовете в ТО-Кърджали, Момчилград и Харманли изпратиха подобаващо отиващата си 
година.

Дора Христозова, РО-Хасково

В Ямбол
В навечерието на рождественските празни-

ци РС на РО-Ямбол отново спази традицията 
и удовлетвори желанието на съюзните членове 
да изпратят заедно старата година. 

Благодарение на управителя Илиян Илиев 

на 13.12.2015 г. най-големият ресторант в града 
„Кабиле”, празнично украсен, с богато нареде-
ни трапези и прекрасна музика посрещна 60 
приятели по съдба от Ямбол и Сливен. Забра-
вили за всичко лошо - болести, тревоги, грижи 
и безпаричие, празнично облечени, танцува-
хме до късно вечерта, смяхме се на забавните 
игри, споделихме радостите и надеждите си за една по-добра и щастлива нова година.

А ръководството на ТО-Сливен на 17 и 25 декември организира в клуба празненства за всички 
членове и за младите семейства и техните приятели, на които танцуваха и се веселиха до късно 
през нощта.

Живка Димова, РО-Ямбол

В Бургас
На 20 декември 57 членове на районната организа-

ция на глухите се събраха в едно от уютните заведения 
на града. Преди да бъде даден стартът на забавата, пред-
седателката Евдалина Тодорова поздрави всички при-

състващи, като им пожела много здра-
ве, лични успехи, радост и щастие. 
Програмата на празненството включ-
ваше много и разнообразни забавни 
игри, а също и томбола с награди, коя-
то предизвика много смях и шеги.

Матилда Чорней, РО-Бургас

Празници
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В ТО пазарджик
На 20.12.2015 година ние от ТО - Па-

зарджик отпразнувахме Коледа и Нова 
година. Празникът ни бе щастлив и за-
щото наши гости тук бяха и г-н Красимир 
Альов, председател на РО Пловдив, г-жа 
Спаска Джангозова, координатор, както и 
представителна група на колеги от район-
ната организация в Пловдив.

Заедно с дядо Коледа, Снежанка и пред-
седателя на ТО Пазарджик Румен Велков, 
те поздравиха присъстващите и им поже-

лаха късмет и успех в живота.
Масите бяха отрупани с ястия, бани-

ци, кекс, безалкохолно, ракия и вино – от 
всичко, което бяхме донесли. Имаше том-
бола. Група от РО - Пловдив и Г. Зашева 
изпълниха чудесна програма. Накрая 
тропнахме хорце и се разкършихме с мо-
дерни танци. Всички се разотидоха весели 
и доволни.

Дано по-често имаме такива приятни 
сбирки и участващите да се увеличават. А 
клубът да има активен живот.

Текст и снимки: Румен Велков

кОлЕДНО НАСТРОЕНИЕ И В ТЪРГОВИЩЕ

Традицията отново ни обедини да бъдем заедно в най светлия празник. Деня в който се съ-
брахме на коледно парти за да се сбогуваме със старата година и да посрещнем новата, бе 19 
декември-събота. Беше много хубаво и весело. Имахме гости от Русе, Варна, Стара Загора и други 
места. Между нас бяха Дядо Коледа и Снежанка, които чрез томбола раздадоха подаръци на всич-
ки присъстващи. Беше невероятно и много, много весело. 

Нека това стане традиция и ни сплотява все по вече занапред.
Честита Нова година на екипа на вестник „Тишина”! Благодарим Ви за Вашата отзивчивост и 

вярност. Бъдете здрави, творчески устремени и пълни с нови идеи.
Йорданка Великова, ТО Търговище

ТО Сандански
„Пред бога раждаме се равни!” - това послание обедини гостите и изпълнителите на концерта, 

организиран от Неврокопската Св. митрополия по повод 3 декември – Международният ден на 
хората с увреждания.

В късния следобед салонът на Дома на техниката в гр. Гоце Делчев приюти деца, духовници и 

родители, които с интерес изгледаха празничния спектакъл.
В концерта взе участие групата за синхронно пеене „Жестим” от София, която представлява 

успешна форма за интеграция на хора с увреждания. Те пресъздават текста на песента чрез жес-
товия език и танцуват в такт с музиката. По този начин музикалното изкуство става достъпно 
за хората със слухови нарушения. Групата е носител на редица отличия, сред които наградата на 
Министерството на културата за принос в българската култура. Освен тях, в празничния кон-
церт се включиха и учениците от Ресурсния център в Благоевград, район гр. Гоце Делчев; Гергана 
Никифорова от териториалната организация на глухите в Кюстендил; вокална група при III Оу 
„Братя Миладинови”, както и много приятели.

Водещи на концерта бяха Любомира Костарева, ученичка от трети клас в училище „Христо 
Ботев”, гр. Сандански и студентът по богословие Ангел Карадаков. 

В края на концерта Неврокопският митрополит Серафим се обърна към участниците и гос-
тите с думите: „Пред Бога всички хора притежават еднакво достойнство и ценност. Всеки човек, 
независимо какъв е, носи в себе си Божия образ и Бог дарява Своята любов на всички: на бедни 
и богати, добри и лоши, праведни и грешни... Всеки човек крие в себе си огромно богатство и 
най-вече възможността да израства духовно, да се усъвършенства и постоянно да се украсява с 
добродетелност, основана на Словото Божие, на Божия закон.” (за превода на жестов език се по-
грижи г-жа Павлова от Централно управление на СГБ, която също е с богословско образование.)

Митрополит Серафим подчерта, че въпреки различните начини и средства, чрез които общу-
ваме помежду си, често се оказва, че не сме разбрали правилно и не сме били разбрани точно. 
Но ако говорим и общуваме чрез езика на любовта, „ако приемем и носим в себе си Бога”, то 

от стр. 5

В плевен
На 23 декември всички работници от „Тих труд”, 

заедно с останалите членове на организацията се 
събрахме в клуба, където си направихме много 
хубаво коледно празненство. То започна точно на 
обяд, в 12 часа и продължи чак до 22,30 ч.

Ветераните и по-възрастните членове след 16 часа 
си тръгнаха, за да не се прибират по тъмно, но дой-
доха по-младите, които дотогава бяха на работа във 
фирмите и с тях веселието продължи - разиграхме 
томбола, като подаръците в нея бяха новогодишни 
шапки 
с  еле-
н о в и 
р о г а ,  

чорапогащи и разни други полезни неща, които да-
доха повод за много шеги и закачки. До късно ве-
черта танцувахме и играхме хорà - председателят 
Димитър Петров беше осигурил озвучаването с 
подходяща музика. Накрая, преди да се разделим, 
си пожелахме много здраве и весело прекарване на 
празниците.

Дида Каракирова, РО-Плевен

В пловдив
Декември е месецът с едни от най-приятните годишни празници. Най-дългоочакваният, не 

само заради интересните и неочаквани подаръци, падащи се на всеки, не само поради изненадва-
щите късмети от новогодишната баница, но и заради уюта на домашното, много често, родно ог-

нище, където повечето от нас се връщат. Време на вълшебство, уют и обич, така силно вкоренени 
в неповторимия ни български бит!

Всички знаем, че Коледа е семеен празник и като такъв той събира многочленното семейство 
на СГБ в края на декември, за да се отдаде почит на традицията и на задружното ни семейство.

В РО-Пловдив коледно-новогодишните празници бяха 
отбелязани в две прояви, които целяха по-пълното удов-
летворяване на желаещите да споделят празничната магия. 

Първата се проведе на 19.12 от 19.30 ч., а втората - на 
22.12 от 13 ч. в Китайския ресторант. Така, който няма-
ше възможност да присъства на късния вечерен празник, 
проточил се до малките часове, имаше възможността да 
се забавлява и празнува в удобно време, необезпокоен 
от тъмнина и притеснения за прибиране в къщи. И двете 
събития преминаха под силно членско присъствие - рес-
торантът едва побираше желаещите. Имаше и богата про-
грама с разнообразни игри, викторини с награди, тради-
ционната томбола и художествени изпълнения.

Вечерта на 19.12 започна с приветствия за добре дошли 
и благопожелания за щастлива, спорна и успешна Нова 
година, отправени от Антония Кюлханска, зам. председа-
тел на РО-Пловдив. След нея Маги и Марио, младите ни 
попълнения в самодейното художествено изкуство, из-

пълниха песента „Тиха нощ, свята нощ” с мимика и жест, и дадоха старт на забавната част от 
празника. Който протече в неспирен кръговрат от шеги, игри, изпълнения и забавления. Тилка 
Кайрякова, като водещ на програмата, прочете поздравителен адрес от името на кмета на ра-
йон Южен, по случай коледно-новогодишните празници. Също така и почетните грамоти бяха 
връчени на активните ни самодейци участвали в концерта на Трети декември, Международния 
ден на хората с увреждания, организиран от приятелите ни от Асоциацията на сляпо-глухите в 
България. След нея Анжела Акрамова омая присъстващите с песен и танц. А Гинка Самунджи 
извади забравената торба с подаръци от Дядо Коледа и с помощта на жестовия преводач Стоян 
Герджиков зададе въпросите от викторината, разказа анекдотите и покачи градусите с трудните, 
интересни и забавни игри. След богатата програма импровизираната сцена се наводни от празну-
ващи млади дами, закачливо нагиздени с коледни аксесоари, шапки и вратовръзки. Всеки желаещ 
успя да се снима с тях всред смях, шеги и закачки. В такава топла атмосфера, кръшни хора, танци 
и наздравици премина вечерта.

Не по-малко оживен, весел и емоционален бе празникът на 22.12. На този ден Красимир 

Альов, председател на РО-Пловдив, поздрави присъстващите. Изказа задоволство от изтеклата 
2015 година и пожела още по-успешна, щастлива, спорна и благодатна Нова година. Програмата 
продължи със забавна викторина и смешки, а Мария Попова и Никола Костовски бяха подгот-
вили няколко комични пантомимни етюда, изиграни с вещо майсторство и талант. Да гледаш не-
принудените им самобитни сюжети, възникнали в дълбините на дългогодишната им самодейна 
опитност, шлифовани от необятния им талант и претворени блестящо от телата им, незнаещи що 
е то умора, е истинско удоволствие.

Така РО-Пловдив отбеляза коледно-новогодишните празници. Изпрати една дълга, успешна, 
весела и пълноценна година и призова още по-силна, щастлива и благодатна Нова година! Поже-
ла си съюзното ни семейство да укрепва и да се развива в сговор и добруване!

РО-Пловдив пожелава Честита Коледа и Щастлива Нова година на всички районни организа-
ции и съюзни членове!

Тилка Кайрякова на стр. 6

Празници
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по силата на тази любов „винаги ще се разбираме и ще си бъдем взаимно полезни. Нека във 
всички и над всичко да пребъдва Божията любов. Христос да бъде винаги в нас и заедно с нас!” 
Високопреосвещеният митрополит благодари за отзивчивостта и усърдието на всички, които се 
потрудиха за организацията на празничния концерт. Благодари и на онези, които дойдоха, за да 
засвидетелстват своето единство в името на любовта и на пребъдването в Бога и призова Божи-
ето благословение да бъде над всеки техен труд. След това поздравителен адрес от името на г-н 
Кирил Котев, кмет на гр. Сандански, прочете г-жа Людмила Караиванова, главен експерт в отдел 

„Образование” в община Сандански и секретар на ТО на глухите в града.
След концерта митрополит Серафим се обърна към всички хора с увреждания, присъстващи 

в залата, благослови ги и ги насърчи да не падат духом и да не престават да се развиват, да не се 
отказват да следват Бога, Който винаги ще ги подкрепя и ще им помага.

На следващия ден изпълнителите от група „Жестим” посетиха Хаджидимовския манастир. 
Tам научиха повече за историята на манастира, за ежедневието на монашеския живот, за ежегод-
ните детски лагери, които се провеждат на територията на манастира.

В съботния и неделния ден (на 5 и 6 декември), членовете на териториалната организация 
на глухите от Сандански посетиха Гоце Делчев, където разгледаха историческия музей. Всички 
останаха изключително впечатлени от видяното и изразиха чувствата си на възхита и възторг 
в книгата за мнения и препоръки, предоставена им от уредника на музея. После се разходиха в 
парка, който е най-новата придобивка за хората от града, с много и най-различни детски кътче-
та за игра и спорт. Разгледаха и централната градска част, след което посетиха манастира в гр. 
Хаджидимово. Там вечеряха, нощуваха и на следващия ден (Никулден), след закуска и кратка 
фотосесия се отправиха с автобуса към с. Мусомище, за да присъстват на литургията, отслужена 
от Неврокопския митрополит Серафим. На обяд потеглиха обратно за Сандански.

Всички разходи за хората с увреден слух бяха поети от Неврокопската Св. митрополия, а коор-
динатори на събитието бяха г-жа Караиванова и г-н Костарев от Сандански.

В ССУ за ДУС „проф. Дечо Денев” – София
кОлЕДНИ ВЪлШЕБСТВА В ДЕТСкАТА ГРАДИНА
В навечерието на дългоочакваната Коледа най-малките питомци от ССу с Детска градина за 

деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” с притаен дъх очакваха дядо Коледа. И той дойде, за 
да присъства заедно с многобройната публика от майки и татковци, на невероятната концертна 
програма, в която децата рецитираха, пееха песни, танцуваха, отговаряха уверено на трудни въ-

проси… И накрая, като отплата за положения от тях и от техните учителки труд в продължение 
на много дни, получиха страхотни подаръци. Не от кой да е, а от самия дядо Коледа!!! Докато 
раздаваше на всяко детенце поотделно подаръците, добрият старец им заръчваше да проявяват 
повече старание в учението, да растат в усмивки и да слушат мама и татко.

В същия този ден - 18 декември и по-големите ученици направиха един спектакъл като взаим-
стваха от прочутата приказка за Али Баба и 40 разбойници. В тяхната постановка имаше много 

танци и песни; имаше коледни джуджета и снежинки. Целият начален курс взе участие в тази 
вълшебна коледна приказка. Накрая имаше викторина на коледна тематика, водена от дядо Коле-
да, който награди най-умните с подаръци.

Цветан Кунчев, педагогически съветник в ССУ за ДУС-София

ЕДНО кОлЕДНО ТЪРЖЕСТВО С ИСТОРИЯ
И тази година единственото в България Неделно училище за деца с увреден слух към храма 

„Св. св. Кирил и Методий” в София отбеляза тържествено Рождественския празник. 
Но нека се върнем месец по-назад и ви разкажем кратка история. Един прекрасен ден Ни-

колинка Яначкова, служител на Съюза на глухите в България, ми даде номера на телефона на 
мениджъра на хотел „Сенс”, който искал да се свърже с организация, грижеща се за деца в нерав-
ностойно положение. След като поговорихме, стана ясно, че имат идея за Коледа и Нова година да 
подарят на клиентите си символични подаръчета, изработени от тези деца. Разбира се, аз веднага 
се съгласих, след което уговорихме дарение, което да покрие тридневно зелено училище за децата.

И така, запретнахме ръкави и заедно с децата измайсторихме оригинални торбички-еленчета, 
украсихме бурканчета за сладкиши и изобретихме прекрасни картички. Най-интересното бяха 
шапчиците и шалчетата, които изплетохме за бутилките с вино. Председателят на Съюза на глу-
хите в България г-н Нинов получи такива подаръци на коледното тържество на организацията. 
Безкрайно благодарим на него и всички съпричастни с тази идея, защото за нас е много важно да 

дадем на децата разнообразие, което да обогати живота им към по-добър избор в бъдеще.
На 12 декември, ден преди тържеството в Енорийския център, бяхме поканени от управата 

на хотел „Сенс” на тържествен обяд. Децата бяха във възхита, защото целият персонал ги при-
ветства от сърце. Съвсем спонтанно решихме да направим генералната репетиция на рецитала 
по случай коледното тържество там, на място и просълзихме всички служители - от мениджъра 
до сервитьорите. След обилния изискан обяд, бяхме поканени на топъл шоколад на терасата на 

хотела, откъдето се виждаше прекрасна панорама над София и към храма „Александър Невски”. 
Разбира се, след дългата и сърдечна раздяла с милите хора от хотела, се отправихме на там. Вре-
мето отлетя неусетно и децата трябваше да се прибират в училището. Обещахме си друг път да 
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мация, натрупвана 21 века, излязохме от храма. Пожелахме си светли празници и с нетърпение 
зачакахме следващите ни срещи в новата година.

Отново благодаря на всички хора, които спомагат за обогатяването на тези прекрасни деца - те 
заслужават по-богата култура!

Силвана Павлова

посетим и храма „ Света София”, който е един от най-старите в столицата. Сбогувахме се, след 
като си направихме много снимки.

И ето ни на следващия ден. На 13 декември след празничната литургия, деца и миряни изпъл-
ниха енорийския център. Празникът започна с поздравителни думи от отец Стилян и молитвата 
„Отче наш”, която бе изречена от всички в залата. След поздравителните думи на координатора 
и ръководителката Силвана Павлова, на сцената излязоха деца от групата на ръководителката 
Станислава Ламбова и направиха изключителен рецитал на църковнославянски и на български, 
както и няколко музикални изпълнения на пиано. Най-малките бяха най-щастливи, защото сце-
ната беше тяхна, а те пърхаха на нея с ангелските си крилца, като истински божи пратеници. След 
тях на сцената се изявиха и гостите от Неделното училище към храма „Св. Илия” в кв. „Дружба” 
с ръководител Даниела Рачева. Изпълненията бяха вълшебни; но публиката се трогна най-мно-
го от коледния жестов рецитал на децата с увреден слух. Стиховете, изпълнени със синхронен 
превод на жестов език, омаяха публиката със своята образност, а песенните изпълнения учудиха 
всички със своята хореография и ритмичност.Може да видите част от тържеството в Ютуб на 
адрес: https://www.youtube.com/watch?v=p9iY9IoPQio. След многократните аплодисменти децата 
се отправиха към столовата, за да се подкрепят. Там им беше приготвена изненада: вместо както 
обикновено, само да хапнат и пийнат, щяха да посетят не само храма „Св. София”, но и криптата 
под него. Всички бързо се качиха на микробуса и след минути бяхме на площада до църквата. И 
ето ни в най-ранният храм, основите, на който са разкрити от археолозите при проучвания. Той 
се издига на мястото на източния некропол на древна Сердика. След IV век църквата се превръ-
ща и в място за погребения, разказваха информационните табла в музея. Данните за древните 
ни предци се показват и на мултимедийни екрани. Всъщност пространството под „Св. София” 
представлява своеобразен каталог на античните погребални ритуали с над 50 гробници, които 
са от различен тип и градеж. Датирани са от третата четвърт на II век до третата четвърт на IV 
век. Могат да се видят каменни саркофази, дву- и многокамерни тухлени гробници, стреховидни 
гробни ями, зидани гробове с каменни плочи, с полуцилиндричен свод и др. Някои от тях са били 
стенописни, като най-честите елементи в рисунките са изображения на цветя, кръстове, гроздове 
и птици.

Любезната екскурзоводка успя да отговори на всичките ни въпроси и така, обогатени с инфор-
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Позволявам си да използвам това 
заглавие, публикувано по друг повод 
пак в нашия вестник миналата годи-
на. Защото много добре пасва на на-
стоящата статия. Всичко говорено, 
споделено, писано и разгласявано във 
фейсбук по повод общото събрание на 
националната асоциация на жестовите 
преводачи в България, проведено на 5 
декември миналата година от г-жа Пе-
тра Ганчева, както и по отношение на 
моята личност, се нуждае от детайлно 
изясняване. Но най-напред бих искала 
да попитам къде е била през всичките 
тези години тя самата, откакто постъ-
пи на работа в СГБ като редактор в съ-
юзния вестник „Тишина” от 1980 г. до 
днес? Нали тя самата беше сред учре-
дителите на асоциацията през 2004 г.? 
Нали тя лично заедно с мен участва в 
създаването на Фразеологичния реч-
ник през 2005 г. като учебно помагало 
за усвояването на българския жестов 
език? Нали и тя лично участва в създа-
ването на втората част на българския 
жестомимичен речник през 2007 г., в 
който пише, че тя самата е участвала 
в жестообразуването на думите заед-
но със Спаска Джангозова и Силвия 
Осиковска – нашите най-добри прево-
дачки! Нали и тя лично участва в курса 
за подготовката на глухите лектори - 
учители по ЖЕ през миналата година, 
за да получи удостоверение „Д” за пра-
воспособност! И нали тя лично написа 
юбилейната 80 г. история на СГБ? Къде 
беше тя през всичките тези години да 
не вижда никъде нелегитимности и 
несъобразности и чак сега да насоч-
ва острието на критиката си към мен, 
когато тя самата беше участничка в об-
ществения процес, протичал в нашата 
организация толкова години?

И преди да пристъпя към същност-
та на въпросите, бих искала да кори-
гирам думите на г-жа Ганчева, че не 
съм лесоинженер, а парков инженер, 
който имаше късмет да проектира и да 
изгради градината на хотел „Тишина” 
в Приморско. Вярно е, че нямам педа-
гогически профил. Но висше образова-
ние, придобито със собствени усилия 
и със залягане върху учебниците те 
научава да наблюдаващ, да анализи-
раш и да правиш изводи и заключе-
ния. Това помага много да придоби-
еш и други умения. И те съвсем не са 
самодейни, защото цял живот съм се 
учела от нашите най-изявени българ-
ски сурдопедагози, които години наред 
работеха непосредствено с нас в СГБ 
и оставиха в архивата и музея на СГБ 
неоценими учебници и документи, от 
които можеш да се учиш колкото ис-
каш. А да станеш и преподавател, да 
пишеш програми и методики се иска 
и мъничко талант, нали! Към това ще 
добавя и още нещо – никога не съм 
имала частна фирма, нито съм правила 
частно училище, за да искам специал-
но разрешение от образователното ни 
министерство, а съм била част от една 
дейна неправителствена организация, 
която 80 години е работела единствено 
за каузата на глухите хора у нас! Както 
ще се види по-долу.

Историята на СГБ разказва, че още 
от 1970 г., съгласно водения регистър, е 
било започнато обучението на жестови 
преводачи от РО и СПП „Тих труд” от 
сурдопедагозите Кандо Кандов и Иван 
Куртев. Целта е да бъдат подготвени 
хора – преводачи и тълковници, заради 
необходимостта чуващите хора, които 
работят с глухите в нашите предпри-
ятия и тези от различните държавни 
инстанции, да могат да ги разбират 
и да решават техните жизненоважни 
житейски проблеми. От това време са 
останали в музея на СГБ програми и 
указания за тези курсове, изготвени 
на циклостил. Както и направените от 
СГБ удостоверения, че лицето действи-
телно е подготвен за преводач. И съв-
сем естествено беше след напускането 
на Кандов и Куртев да ме изтеглят от 
„Главпроект”, за да стана щатен главен 
специалист по културно-просветната 
дейност и любителското художествено 
творчество в Цу на СГБ, за да продъл-
жа започнатото от тях!

Да бъдеш преводач-тълковник беше 
нещо почетно. Беше израз на човеко-
любие – да помагаш доброволно. И 
с тази дейност  първи се заеха чува-
щите деца  и близки на нашите съюз-
ни членове. Но с течение на времето 
дейностите на нашата организация 
започнаха да се развиват бурно в мно-
го направления – организационна, со-
циално-битова, културно-просветна, 
спортно-туристическа, производстве-
на и международна. Натоварването 
на жестовите преводачи започна да се 
увеличава. Заговори се и за наличието 
на професионално заболяване – болки 
на дъвкателните мускули, заради не-

прекъснатото, продължаващо често с 
часове артикулиране без глас и голя-
мото умствено напрежение от бързото 
превключване да се превежда точно 
чутото от говорещия оратор със съот-
ветните жестове, за да го разбира глу-
хата публика.

И се започна търсене на форми и на-
чини как да се заплаща техния труд. По 
тоталитарно време съвсем не беше лес-
но да се правят сдружения, както твър-
ди г-жа Ганчева, че са ходили да питат 
през 1985 г. в съюза на преводачите в 
България. А и речникът на българския 
жестомимичен език  още не беше на-
правен! Когато аз отидох в Съюза на 
преводачите в България  през 1999 г. 
целта беше  как да станем техни члено-
ве, за да можем да плащаме на нашите 
преводачи, ползвайки техния пра-
вилник. С писмо  № 139 от 12.01.2000 
г. те  ни съобщиха,че  имаме право да 
кандидатстваме за колективен член 
на  техния съюз. А за такъв се приемат 
юридически лица, представили реше-
ние на колективния си управителен 
орган. Кандидатстването се извършва 
с писмена молба до Съюзния съвет на 
СПБ. Пълният текст на писмото може 
да се види в архивата на музея на СГБ. 
И ние подготвихме всичко необходи-
мо. С помощта на тогавашния ни юри-
сконсулт Борил Богданов направихме 
Правилник за дейността на секцията 
на жестовите преводачи. Решено беше 
по време на националното съвещание 
на съюзния актив в Старозагорските 
минерални бани всички членове на 
пленума и организационните секрета-
ри на РО да бъдат учредители на сек-
цията на жестовите преводачи, за да 
се състави протокола, чрез който да 
кандидатстваме за колективен член на 
СПБ. В архивата на музея се съхраня-
ва цялата изготвена документация. Но 
защо не се осъществи идеята – това е 
друга тема за разговор!

Но ние не се предадохме. Между-
временно беше създаден Етичният 
кодекс на жестовите преводачи, екс-
пертното становище за тяхното про-
фесионално заболяване, редица доку-
менти, с които се проведе анкета в РО 
какви точно услуги извършват техните 
преводачи, за да се състави списък на 
видовете услуги, които те извършват 
и трябва да се заплащат. Обърнахме се 
с молба до Общоруското общество на 
глухите (ВОГ) да споделят своя опит 
как заплащат труда на преводачите. 
И получихме цял комплект подробна 
документация, която също се пази в 
архивата на музея. Основната препо-
ръка беше, че  трябва да се плащат 10 
% от минималната работна заплата 
на час. По онова време нашата беше в 
рамките на 80 лв. месечно. И така беше 
определена тарифата от 8 лв. на час. 
С предположението, че когато расте и 
минималната заплата, трябва да рас-
те и размерът на заплащането на един 
час превод. Благодарение усилията на   
съюзния актив  нашата организация 
получи държавни целеви средства, за 
да се заплаща трудът не жестовите ни 
преводачи. Но как се развиха нещата 
ще разкажа следващия път!   

През 1979 г. СГБ става домакин на 
VІІІ конгрес на Световната федерация 
на глухите във Варна и поема задача-
та да обучи на създадения три години 
по-рано в 1975 г. международен жес-
тов език „Жестуно” нашите български 
преводачи, както и учители от специ-
алните училища за деца с увреден слух. 
С тази задача се заема сурдопедагогът 
Иван Куртев. И от този момент у нас 
навлизат много международни жесто-
ве за българските думи, които липс-
ваха в първия ни мимичен речник от 
1961 г.

Междувременно СГБ беше започнал 
да разработва, с подкрепата на Фонда-
цията „Отворено общество”,  през 1990 
г. създаването на нов обогатен Речник 
на българския жестомимичен език, 
който беше започнат  на видеокасети 
и завършен на хартиен печат през 1995 
г. Подробности за неговото създаване 
сме писали, както в историята на СГБ, 
така и на други места.

През 1998 г. СГБ печели проект от 
РСИ (Рехабилитация и социална ин-
теграция, предшественик на днешната 
АХу) за тригодишно обучение на педа-
гогическите колективи  в специалните 
училища за глухи деца в София, Пло-
вдив, Търговище и Мъглиж за усвоява-
нето на жестовия език. На всички тях 
СГБ предостави видеоречниците за на-
гледно обучение заедно с програмите и 
указанията. Сътрудници по този про-
ект ми бяха Таня Димитрова и Мария 
Димитрова, нашите сегашни изявени 
преводачки  и лекторки по ЖЕ. Беше 
ми гласувано доверие и бях поканена 
от университетските власти да препо-

давам около 5 години на студентите 
във ФНПП. След мен с изготвена наша 
програма и методика за обучение там 
изпратих Таня Димитрова. И няколко 
години по-късно, през 2005 г., започнах 
обучението по жестов език и за студен-
тите богослови.

При приключването на проекта 
беше проведена национална конферен-
ция  през м. ноември 2001 г. и беше  на-
печатан бюлетин от нейното провеж-
дане с взетите решения и препоръки, 
който надлежно беше изпратен в Ми-
нистерството на образованието, чийто 
представител така и не взе участие в 
конференцията.

Няколко години по-рано, на 4 март 
1994 г., Генералната асамблея на ООН 
прие Стандартните правила за оси-
гуряване на равни възможности на 
инвалидите, в които се казва: „...Орга-
низациите на глухите в света трябва 
да убедят образователните власти, че 
единствено обучението с помощта на 
жестовия език ще допринесе за бър-
зото усвояване на всички предмети 
включително и на говоримия, и на пис-
мения език”.

СГБ, верен на своята практика 
бързо да реагира на съвременните из-
исквания, проведе през м. юни 1995 
г. пленум, посветен на състоянието и 
перспективите на образованието на 
глухите деца. В него за пръв и последен 
път взимат участие представители на 
МОНТ – Георги Додов, началникотдел 
„Специални училища” и Грета Ганчева 
от същия отдел като съдокладчик. Кра-
ят на този пленум е ознаменуван със 
следните решения (отбелязваме по-ва-
жните, засягащи въпросите за жесто-
вия език):

1. СГБ да излезе пред МОНТ и 
МТСГ с предложения по следните въ-
проси:

- да се регламентират нормативно 
степента  и учебните моменти за из-
ползването на жестомимичната реч 
(както тогава се наричаше) в училища-
та;

- да продължат курсовете за  овла-
дяването на жестомимичната реч от 
учителите и възпитателите; 

- да се осигури преференция за под-
готовката на глухи хора и чуващи деца 
на глухи родители за преподаватели в 
специалните училища, като се създаде 
съответната нормативна уредба.

2. Да се разработи и отпечата реч-
ник на българската жестомимична реч 
при участието на експерти (превода-
чи, сурдопедагози, психолози и линг-
висти).

 3. .......
 4. Задължава Изпълнителното 

бюро (днес управителен съвет) до края 
на м. юни да изпрати документ с про-
блемите, обсъждани на този пленум, 
до Комисията по образованието към 
Народното събрание, министъра на 
труда и социалните грижи, министъра 
на здравеопазването и министъра на 
финансите.

И тези решения бяха одобрени и 
подписани от тогавашния министър на 
образованието Илчо Димитров! Който 
иска да прочете повече подробности за 
този важен пленум – може да ги намери 
в музея на СГБ, в бр.12 от 22 юни 1995 г 
на в-к „Тишина”

Годината е 1995! Не ви ли се струва, 
че почти същите проблеми са оставени 
да бъдат решавани днес – 20 години 
по-късно и все още не са решени! Има 
една поговорк : „Пред фактите и бого-
вете мълчат!” 

„Няколко години са минали от при-
емането на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания (2006 
г.), в която е обезпечено правото на об-
разование чрез жестовн език. Това е за-
дължение на националните правител-
ства – да гарантират, че глухите деца са 
обучени и се обучават с жестова реч и 
че учителите владеят езика на знаците. 
Въпреки това  Световната федерация 
на глухите е забелязала със загриже-
ност, че в изпълнението на тези важни 
цели не е постигнало успех, тъй като 
националните правителства не проя-
вяват разбиране как следва да се пре-
доставя  обучение по жестов език и в 
каква среда.” (Цитат от в-к „Тишина” 27 
юни 2015 г.)

И къде съм аз тук да искам разреше-
ние като че ли съм частно лице, когато 
въпросът за обучението чрез жестов 
език е социален и държавен проблем 
и е вече световна политика?! Въпреки 
дълго проявяваната незаинтересова-
ност от страна на образователното 
министерство и липсата на тяхно при-
съствие на националното съвещание 
за ЖЕ през 2001 г., както и на нашата 
кръгла маса през 2004 г., посветена на 
образованието – ние не сме спирали, 
а сме продължавали да работим упо-

рито, за подобряване образованието 
на глухите деца с помощта на ЖЕ. Да, 
съставяли сме речници, работеща про-
грама и методика как да се обучава за 
усвояването на жестовия език и редица 
учебни помагала в помощ на лектори-
те. Спечелихме и проект на М-тел – за 
съставяне на компютърен речник по 
БЖЕ, който нарекохме „Жестоматика”. 
Все някой у нас трябваше да го запо-
чне и да го направи! И го направихме 
-  създадохме една добра основа за 
обучение. Изкушавам се отново да ци-
тирам думите на г-н Георги Додов от 
МОМН, казани на  пленума през 1995 
г „...Добре осъзнавам, че аудиторията, 
пред която съм изправен днес, е мно-
го компетентна по отношение на жес-
томимичната реч. И тези хора, които 
най-добре познават проблема, могат да 
дадат най-правилни решения....” 

Има една българска приказка: „До-
като умните се наумуват и лудите се на-
лудуват!” Трябваше ли да чакаме почти 
20 г., без да правим нищо, с което да по-
магаме на нашите глухи за осигуряване 
на жестов превод?!

Четвърти януари 2011 г. ще оста-
не паметна дата в нашата обществена 
дейност. Най-после, след години на 
безразличие към обучението на наши-
те глухи хора, в Министерството на 
образованието, науката и младежта се 
намери една личност в лицето на зам. 
министъра Милка Коджабашиева, коя-
то прояви  истинско разбиране и ре-
шителност към поставените за кой ли 
път от нас проблеми и се разпореди да 
бъде сключен Договор между МОНМ 
и СГБ за оказване финансова помощ. 
Необходима за  заплащане лекторско-
то възнаграждение на по двама наши 
лектори, които да проведат по нашата 
150 часова работеща програма обуче-
нието на педагогическите екипи в три-
те специални училища в София, Пло-
вдив и Търговище за усвояването на 
българския жестов език. Най-важното 
за този курс беше да им се покажат 
умения как да преподават своя учебен 
предмет с помощта на жестовия език! 
И тези  курсове бяха проведени от на-
шите най-добри преводачи и лектори!

За съжаление г-жа Милка Коджа-
башиева напусна министерството. 
Пълният финансов отчет, заедно с ана-
лизите и препоръките за една бъдеща 
дейност бяха предадени на г-жа Грета 
Ганчева сегашния директор на Дирек-
ция „Достъп до образование и под-
крепа на развитието” към МОН. Но 
и  те потънаха без последствие, както 
многото други предишни  документи,  
включително и всички речници, пома-
гала, програми, регистри за проведени-
те изпити с педагозите, удостоверения, 
компютърния речник. Всичко, с което 
се гордеехме, че сме създали, за да до-
кажем колко сериозно сме работили 
през всичките тези години и колко  це-
нен и приложим е  нашият опит. Всуе! 
Всичко отново потъна някъде в шка-
фовете на министерството!

Въпреки, че българският жестов 
език все още няма законов статут, той 
съществува, живее, практикува се и 
се обогатява. На 22 януари 2015 г. на 
заседанието на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреждания 
(НСИХу) в присъствието на вице-
премиера Ивайло Калфин г-жа Бояна 
Алексов от МОН представи концепци-
ята на образователното министерство 
за въвеждането на жестовия език. Тя 
подчерта, че МОН няма нищо против 
този наложил се през годините език. 
Но ако искаме да изследваме грамати-
ката, като свободна езикова система, е 
необходимо да се направи изследване и 
след това да се приеме като официален 
език.

Минчо Коралски подчерта, че е 
логично да се приеме Закон за офици-
алното признаване на жестовия език. 
Приемането на закона е предпоставка 
да се използват възможностите за оси-
гуряване на средства по оперативните 
програми за научно изследване. Лазар 
Лазаров, зам. министър и заместник 
председател на НСИХу обърна вни-
мание, че в самата концепция никъде 
не е предвидено дали първо ще бъде 
приет жестовия език или ще се проведе 
научно изследване. Мария Кръстева, 
председател на АРДуС, отбелязва, че 
този закон е закъснял изключително 
много. Веска Събева, зам. председател 
на НСИХу: „Няма логика да се прави 
изследване и след това да се приеме 
жестовия език за официален.”

Тя предложи той да се признае като 
официален език в България, тъй като 
този език търпи развитие. След при-
емането му може да се прави изслед-
ване, което вероятно ще продължи 
няколко години. Ивайло Калфин из-
рази становище, че е необходимо да се 

организира специална среща със СГБ, 
на която да се обсъдят проблемите на 
жестовия език. Това се налага, тъй като 
са изразени противоречиви станови-
ща по проблема. Също така подчерта, 
че в концепцията в частта „Мерки” не 
е записано каква точно е хронология-
та – приемането на жестовия език или 
научно изследване на жестовия език. 
Обърна внимание, че и двете неща мо-
гат да бъдат реализирани и следва, след 
като се приеме концепцията, научно 
изследване на българския жестов език 
с оглед да се мисли с какъв законов 
акт жестовия език ще бъде признат. 
Осигуряването на лингвинистичното 
му описание и допълването му с же-
стове, необходими за по-обхватна и 
пълноценна комуникация във всички 
сфери е нещо, което следва да бъде 
подкрепено. Единодушно с 28 гласа 
Националния съвет прие проекта на 
Концепцията за промени в норматив-
ната уредба, във връзка с прилагането 
на чл. 21 от Конвенцията за правата на 
хората с увреждания на ООН „Свобода 
на изразяване и на мнение, свобода на 
достъп до информация - Въвеждане на 
жестовия език”.

Междувременно ние в СГБ напра-
вихме постъпки българския жестов 
език. да бъде защитен и да получи 
необходимата лицензия за обучение. 
Ще приключа моето дълго, но необ-
ходимо изложение с думите на г-жа 
инж. Красимира Брозиг, гл. секретар 
на НАПОО, която ни оказа неоцени-
мо съдействие за създаването на ДОИ 
– държавните образователни изисква-
ния за професията „ жестов преводач” 
и която при сегашно наше запитване 
ни каза: „Професията „ Преводач жес-
томимичен език”  е включена в списъка 
на професиите за професионално  об-
разование и обучение едва през 2009 г. 
(утвърден със Заповед РД 09- 298/ 19-
02.2009 г. на министъра на образова-
нието ни науката). И следователно едва 
с включването в този списък може да 
бъде провеждано професионално обу-
чение за придобиване на професионал-
на квалификация.

Тази информация е публикувана в 
сайта на НАПОО и всеки има достъп 
до нея. Има и НАРЕДБА № 48 ОТ 9 
ЯНуАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ-
ТА „ПРЕВОДАЧ ЖЕСТОМИМИЧЕН 
ЕЗИК”, която е в сила 02.03.2012 г., 
издадена от Министерството на обра-
зованието, младежта и науката, която 
също може да бъде намерена в сайта на 
НАПОО.

Преди тази дата няма никакви дан-
ни и индикации за съществуването 
на каквито и да било изисквания към 
преводачите от и на жестов език. Кол-
кото до твърдението че жестовият език 
в България не е признат за официален 
език - навсякъде  в Наредбата се говори  
за „официалния български жестоми-
мичен език” и е закрепено като поня-
тие в нормативен документ.

Колкото до издаваните преди това 
документи, до момента всеки може да 
провежда абсолютно  всякакви курсо-
ве, обучения и т. н. по каквито си иска 
специалности и да си издава  каквито 
си  иска документи, без да е регистри-
ран където и да било, включително  и  
без каквато и да било лицензия. Един-
ственият въпрос е дали съответната 
институция, включително и частният 
работодател, ще ги приеме за валидни. 
При вашия случай – съд, следствие, 
прокуратура и др. са ги приемали до 
сега за валидни, издадени от СГБ. Фа-
ктът, че до 2010 г.СГБ е провеждал обу-
чения по ЖЕ по собствени обучителни 
програми – методики, учебници и т. н. 
и е издавал удостоверения по собствен 
образец - няма абсолютно никакъв 
проблем, издадените удостоверения 
преди 2010 г. са валидни, особено кога-
то все още не е бил в сила цитираният 
по-горе списък на професиите....”

Така, че паниката, която г-жа Петра 
Ганчева създава, няма никакво основа-
ние. Професията „ жестов преводач” 
е официално призната. Следователно 
Асоциацията на жестовите преводачи 
в България има пълно право да бъде 
наречена браншова (професионална) 
организация, която да защитава пра-
вата на своите членове и съответно 
да ги санкционира при нарушаване на 
Етичния кодекс. Но и за да защитят 
авторитета на професията си пред об-
ществото, те трябва да преминат през 
курс за преквалификация на досега 
придобитите умения, за да получат 
сертификата на НАПОО за професио-
нална квалификация. И това ще бъде 
една от първите задачи на новоизбра-
ното ръководство.

Миряна Мошева

„правото Е НЕ това, КоЕто НЯКоЙ ти дава, а оНова, 
КоЕто НиКоЙ НЕ МоЖЕ да ти отНЕМЕ”

Жестовият език и ние



Тишина 915 февруари 2016

Екипът на EuroPlovdiv предос-
тавя сайта за свободна изява на 

творци, без значение на областта, 
в която работят, а също така 
дава и възможност за директно 
общуване с техните почитатели 
и критици. Всеки, който има же-
лание да сподели своите виждания, 
коментари или препоръки както 
към лицата от страниците на сай-
та, така и към редакторите му, 
може да го направи чрез писмо. Така 
Ваня Трингова споделила своя раз-
каз за Йорданка - талантливата 
млада художничка с увреден слух. 
Споделеното от нея е повод за гор-
дост за всички хора с увреден слух 
в страната. Запознайте се, скъпи 
читатели, с младата талантлива 
художничка Йорданка!

Йорданка Бъгова – едно момиче, 
което изгуби слуха си, но откри та-
ланта

Ваня Трингова
Едва ли някой е чувал името 

Йорданка Бъгова. На пръв поглед, 
това момиче е като всички останали 
тийнейджъри. Млада, красива, оду-
хотворена, но и доста стеснителна 
14-годишна ученичка. И вероятно 
ще се запитате, защо съм решила да 
пиша точно за нея и с какво е при-
влякла моето внимание?

Съдбата ме запозна с Йорданка 
съвсем случайно. Малко преди Ко-
ледните празници, мой познат ми се 
обади, за да ми разкаже за момичето, 
което, въпреки че е с увреден слух, е 
открило своя талант и жъне сериоз-
ни успехи в рисуването.

Когато е била съвсем малка, на 
не повече от година, след прекарано 
тежко заболяване, Йорданка оста-
ва напълно глуха. Това нещастие не 
сломява нейните родители, които се 
грижат с изключителна любов за нея. 
Малкото момиче тръгва на детска 
градина, както повечето деца на ней-

ната възраст. За щастие, там попада 
на учителка, която открива изклю-

ч и т е л н и т е 
заложби на 
детето и пре-
поръчва на 
родителите й 
да развиват 
този талант.

Записват 
детето на 
уроци при 
Мария Ка-
равланова и 
така Йордан-
ка започва 
сериозно да 
се занимава 
с рисуване. 
Първият й 
голям успех 
идва, още 
когато е само 
на девет години. Малката художнич-
ка участва в конкурса на National 

Geographic Kids 
на тема „Кънки, 
ски, шейни и из-
мръзнали уши” и 
успява да пребори 
к о н к у р е н ц и я т а 
на стотици учас-
тници от цялата 
страна. Така, през 
зимата на 2011 го-
дина, на корицата 
на едно от най-по-
пулярните светов-
ни списания се по-
явява рисунката на 
Йорданка Бъгова.

От тогава, мла-
дата художничка 
не спира да рисува 

и печели много конкурси в България 
и в чужбина. В момента, момичето е 
в седми клас и се подготвя за канди-
датстване в художествената гимна-
зия, въпреки затрудненията, които 
среща в ежедневното си общуване.

Дни преди Коледните празници, 
на благотворителен търг, са прода-
дени две от картините на Йорданка. 
Събраната сума от 1200 лв. е дарена 
на Йорданка, за да може тя да получи 
мечтания фотоапарат и да доразвива 
таланта си в посока на фотография-
та.

Направи ми впечатление изклю-
чителната скромност, с която тя и 
семейството й приемат щедростта 
на хората. Те не молят за помощ, а са 
благодарни за всичко!

На въпроса, от каква помощ се 
нуждае семейството, за да продължи 
обучението на Йорданка и дали има 
нужда от финансова подкрепа, май-
ката Мария Бъгова простичко отго-

вори „Справяме се. С много любов! 
Всички, които са около нея, полагаме 
грижи, за да може тя да преодолява 
предизвикателствата на живота“.

За Йорданка се грижат логопе-
ди, защото тя ходи в обикновено 
училище. Преди години й е правена 
операция, при която й е поставен 
имплант в ухото. Тогава момичето 
започва да чува доста добре и това й 
дава надежда за нормален живот. За 
жалост, след време имплантът се по-
врежда и се налага втора операция, 
която обаче не е успешна. В момента 
родителите търсят всякакви начини 
да помогнат на детето си и се надя-
ват да попаднат на добри специали-
сти, които да съумеят да възстановят 
поне частично слуха на момичето.

Много ми се искаше, точно в 
дните между Коледа и Нова година 
да разкажа историята на Йорданка 
Бъгова, защото останах с твърдото 

убеждение, че тези хора са превъз-
могнали емоционално „проблема”, 
не са се отчаяли, гледат напред и се 
стремят да подпомагат и да развиват 
всячески таланта на своето прекрас-
но дете. И в този момент ми идва на 
ум една приказка, в която аз вярвам 
и твърдо подкрепям. Тя гласи, че Гос-
под взима едно, но дава друго и за 
това трябва да сме благодарни, със-
традателни и обичащи. Така светът 
би станал доста по-добър!

С тази статия, искам да пожелая 
на читателите на europlovdiv.com 
светла и честита Нова година. Нека 
тя ни донесе повече доброта и вяра, 
надежда и смирение! Бъдете честити! 
И весело посрещане на 2016 година!

Разказа на Трингова и представя-
нето на сайта EuroPlovdiv представи 

Петра Ганчева

Ако не можеш да чуваш, почти 
сигурно е, че не би получила роля в 
телевизията, дори да приличаш на 
Елизабет Тейлър. Поне така са сто-
яли нещата в киноиндустрията в 
твърде емблематичната 1968-а за же-
ните с много актьорски талант, но с 
много голям слухов дефицит. Днес, 

ако стане дума за актриси с увреден 
слух, почти всички се сещат за Мар-
ли Мейтлин. Но малцина знаят коя 
всъщност е първата глуха актриса, 
която проправя пътя на актьорите с 
увреден слух в американската теле-

визионна мрежа. Одри Нортън, дами 
и господа. 

Родената на 13 януари 1927 г. в 
Грейт Фолс (Монтана) Одри губи 
слуха си на двегодишна възраст след 
заболяване от менингит. Загубата 
на слух налага да се преместят, за да 
може момиченцето да посещава учи-
лище за глухи деца. Така Одри и май-
ка ú се озовават в Минесота, където 
детето учи в Държавната академия 
за глухи, а през 1952-ра завършва и 
престижния университет Галодет 
във Вашингтон, окръг Колумбия. 
Двадесет и пет годишната Одри се 
омъжва веднага след това и последва 
съпруга си Кенет в Сълфър (Оклахо-
ма), където той преподава в тамош-
ното училище за глухи.

През 1967 г. се основава Нацио-
налният театър на глухите (The 
National Theatre of the Deaf (NTD), 
най-старата тетрална компания в 
Съединените щати, която започва да 
развива дейност, след като психоло-
гът д-р Една Саймън Ливайн, сце-
нографът Дейвид Хейс, бродуейски-
ят режисьор Артър Пен и актрисата 
Ан Банкрофт от „Миракъл уоркър” 

започват планиране с набраните още 
през 1950-та средства. Сред учреди-
телите на театъра е и Одри Нортън. 
През 1968 г. Националният театър 
основава и „Малък театър на глу-
хите” (Тhe Little Theatre of the Deaf) 
с цел да предлага представления за 
по-млада аудитория. Продукциите 
комбинират американския жесто-
мимичен език с устното слово, в съ-
ответствие с мисията на театъра да 
образова широката общественост на 
глухите за изкуството и да свърже 
глухата общност с тази на чуващи-
те. Други известни актьори, които 
са работили с Националния театър 
на глухите, включват съосновате-
ля Бернард Браг, Колийн Дюхърст, 

сър Майкъл Редгрейв, Чита Ривера, 
Джейсън Робардс и Мерил Стрийп.

През същата тази 1967-а Одри 
Нортън се появява в епизодична 
роля в „Експериментът” на телевизия 
NBC редом до Филис Фрелик, глуха-
та актриса, която печели наградата 
Тони за изпълнението си в „Деца, 

забравени от Бога” през 1980 г. През 
1968-ма американският тв канал CBS 
продължава да излъчва криминал-
ната драма „Маникс”. Втория сезон  
на криминалето  започва с епизо-
да „The Silent Cry” („Тихият вик”), в 
който Одри Нортън получава роля 
като гостуваща звезда. Тя играе там 
ролята на глуха жена, която, докато 
четете по устните на човек,  гово-
рещ в телефонна кабина, осъзнава, 
че той планира заговор за отвличане 
на някого. Свързва се с частния де-
тектив Джо Маникс (в ролята Майк 
Конърс), а той започва разследване, 
заплашващо собствения му живот.

По-късно актрисата се снима в 
„Семейна афера” (Family affair), „Чо-
векът и градът” (The Man and the 
City), където играе глуха майка, же-
лаеща да осинови дете, и в популяр-
ният крими сериал от 70-те „улици 
на Сан Франциско” (The Street of San 
Francisco) с Карл Молдън и Майкъл 
Дъглас. През 1971 г. Одри Нортън и 
съпругът ú Кенет, който също е глух, 
участват в прослушване за ролята на 
родители в семейната драма на АВС 
„Мама и татко не могат да ме чуят”. 
Разбира се, ролите получават Прис-
цила Пойнтър и Стивън Елиът, което 
става причина глухата актриса да от-
несе жалба до Гилдията на екранни-

те актьори, тъй като режисьорските 
предпочитания са към хора, които 
могат да говорят, и са твърде дис-
криминативни.

През 1988 г. излиза книгата „Хо-
ливуд проговори: глухотата и фил-
мовата развлекателна индустрия”, 
написана от Джон С. Шушман, кас-
тинг режисьор, който по повод дра-
мата на АВС казва на Нортън, че „…
всички смятаха, че ти и съпругът ти 
заслужавате ролите. Но бяхте аут, 
защото режисьорите се страхуват 
да използват глухи актьори и актри-
си”. Оплакването на Одри Нортън в 
Гилдията предизвиква и множество 
протести на глухи хора в западно-
то крайбрежие на САЩ. Шушман 
счита, че подобна реакция от нейна 
страна може би си е струвало кари-
ерата, но затова пък е проправила 
пътя за много други глухи актьори и 
актриси. И наистина, след този слу-
чай Одри Нортън никога повече не 
се завръща в телевизията.  Жалко.

Одри и Кенет имат две деца, двама 
внука и един правнук. През 2012 г. тя 
получава почетна докторска степен 
на университета Галодет. Одри Нор-
тън си отива от света на 88-годишна 
възраст на 22 април 2015 г.  На прове-
дената панихида в калифорнийското 
училище за глухи във Фримонт, се-
мейството на Одри отправя молба 
вместо цветя, в нейна памет да бъдат 
направени дарения за университета 
Галодет.

Първопроходците в която и да е 
област не винаги ги помнят. Но е ху-
баво да се знаят.

Христина Чопарова

да бъдеш първопроходецза чудесата, които правим сами
Култура
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По идея на трима от нас, участни-
ците в това незабравимо преживя-
ване - Борислав Денков, председател 

на ТО в Благоевград, Пламен Кон-
стантинов от Дупница и пишещи-

ят тези редове - Цветан Кунчев от 
София, решихме да направим едно 
пътуване до светите за българската 
история места в Охрид. Посветихме 
това наше пътешествие на Между-
народния ден на глухите, който се 

отбелязваше в последната неделя от 
септември. За да осъществим идеята 
си се обърнахме с молба за подкрепа 
към кмета на община Благоевград 
д-р Атанас Камбуров и за втори път 
той беше така съпричастен да ни от-
пусне един автобус.

И така, в началото на месец сеп-
тември, когато заради националния 
празник на България имахме пове-
че почивни дни, с голям ентусиазъм 
нашата група от глухи туристи от 
София, Дупница и Благоевград по-
тегли за Охрид. След като минахме 
границата с Македония първата от 
интересните спирки в пътуването ни 
беше в гр. Щип, разположен в източ-
ната част на Република Македония. 
Щип е един от най-старите македон-
ски градове. Името му е славянски 
произход, от времето на заселването 
на славяните на Балканския полуос-
тров. По пътя разгледахме многото 

планини и язовири, минахме през 
градове като Велес, Преспан, Бито-
ля… И тъй като времето напредва-

ше - нали целта ни беше Охрид, щом 
стигнахме до първата бензиностан-

ция, се обадихме на г-жа Славица 
Стефановска, управителка на хотел 
„Делян”, собственост на македонска-
та организация на глухите. Много я 
харесахме - тя е земна, владее жес-
тов език, а той беше толкова сходен 
с нашия! Г-жа Стефановска ни стана 
водач до хотела, в който по същото 
време в ресторанта имаше сватба - 
на едно глухо семейство, работещо в 
кухнята на ресторанта, синът им се 
женеше. Сватбата бе в разгара си с 
хапване, песни и танци.

Славица ни усети, че сме преглад-
нели от пътя и ни заведе до близкия 
магазин да си купим храна за хапва-
не. А после се разходихме из окол-
ността, докато не стана време за ля-
гане. Така мина първият ни ден.

Втория ден, който обещаваше да 
бъде само наш - още преди да слезем 
за закуската, осигурена от хотела, ня-
махме търпение да изтичаме до брега 
на Охридското езеро и да се насла-
дим на това чудо на природата. Беше 
славно това преживяване - толкова 
чисто и хубаво, направо ни зареж-
даше с енергия! Спомних за безброй-
ните песни, посветени на това езе-
ро, което е най-дълбокото езеро на 
Балканския полуостров, свързващо 

Македония и Албания. Охридското 
езеро също е един от големите био-
логични резервати в Европа - голяма 
част от растителните и животински-
те видове в него са уникални и се 
срещат само там, като сред най-ха-
рактерните са двата вида пъстърва, 
наричани летница и белвица. 

След като се наситихме на пейза-
жа и се снимахме за спомен, се вър-
нахме в хотела да закусим. Посрещна 
ни стар сервитьор, който веднага по-
знах (аз идвах за трети път в този хо-
тел). След закуската по македонски и 
кафето се отправихме за манастира 
„Свети Наум”. Поканихме Славица 
Стефановска да бъде наш гид и тя 
се съгласи. Благодарение на нейната 
сладкодумност и чар пътуването ни 
до манастира бе направо приказно. 
Спряхме се да видим прословувите 
Белянини извори, за които Славица 
увлекателно ни разказа на жестов 
език. Билянините извори са извест-
ни като място за романтични срещи 
на влюбени от стотици години. Спо-
ред местна легенда, ако се обиколи 
три пъти езерото, което е до Биляни-
ните извори, това ще донесе късмет 
на двойката, която го обикаля. При 
изворите имаше и малка чешмичка, 
от която непрекъснато извираше 
вода. За тази вода се носи легенда, 
че който пие и се измие с нея, ще 
остане вечно млад. Тук могат всеки 
ден да се видят хора, които пълнят 
бутилките си с изворна вода от чеш-
мичката, която е и лековита. Много 
са древните предания, свързани с 
Билянините извори. Най-известната 
легенда разказва за любовта на бъл-
гарския цар Самуил и обикновената 
девойка от народа Биляна. Двамата 
често се срещали тайно край изво-
рите, но въпреки това връзката им 
била известна на много хора и за нея 
научила и съпругата на царя. Тя за-
повядала на братята си да убият кра-
сивото момиче. Когато пристигнали, 
за да изпълнят зловещата си мисия, 
двамата братя на царицата не могли 
да намерят сили да убият красави-
цата. Те се върнали и разказали това 
на сестра си, а тя изпратила хубава-
та Биляна в близка пещера, където 
родила син от Самуил. Той обаче не 
могъл да бъде претендент за тро-
на, защото царицата се погрижила 
никога да не припари до баща си. В 
памет на тази легенда днес туристите 
могат да видят статуята на красави-
цата Биляна в близост до Охридско-
то езеро. Изворите били наречени на 
нейно име. Второто ни паметно пре-
живяване беше в Залива на костите. 
Посещавахме за първи път една от 
най-интересните атракции за турис-
ти и местни любители на историята 
и културата в Охрид. Музеят е много 
интересен, защото се намира върху 
наколни жилища над водата на Ох-
ридското езеро. Името му се дължи 
на факта, че преди известно време 
тук са били открити огромно коли-
чество кости. Музеят представлява 
древно селище, което е било изцяло 
възстановено така, каквото е било 
преди векове. Археологическите на-
ходки в езерото са направени едва 
преди петнадесетина години и имен-
но тогава е било взето решение древ-
ното селище да бъде възстановено. 

Върху платформите се издигат мъ-
нички рибарски къщички с жилищ-
ни помещения и по-големи, които 
са служили като общи помещения. 
Освен с риболов, местните жители 
преди векове са се прехранвали и с 
лов, тъй като са намерени и много 

останки от едър дивеч по време на 
експедиции на подводни археолози в 
района. Повечето къщи навремето са 
имали дупки в средата на пода. Спо-
ред археолозите тези дупки са били 
използвани, за да могат жителите на 
наколното селище да ловят риба и 

в по-студени дни, без да излизат от 
защитеното от суровите атмосферни 
условия жилище.

Следващата ни спирка беше сами-
ят манастир „Свети Наум” - с вече 
подобрена инфракстура и малки ма-
газинчета за сувенири. Манастирът, 

пояснява нашата водачка Славица 
Стефановска, е разположен на юго-
източния бряг на Охридското езеро, 
в непосредствена близост до грани-
цата с Албания и на 30 километра 
южно от град Охрид. Той е средище 
за поклонници и традиционно се 
смята, включително от мюсюлман-
ското население в региона, че по-
клонението помага при психични 
заболявания, идва и българската по-
говорка „Или ум, или Свети Наум”.

Св. Наум бил най-младият от 
първите ученици на братята Кирил 

и Методий и след като прекратя-
ва учителската си дейност през 900 
година, със съдействието на бъл-
гарските владетели цар Борис и цар 
Симеон се оттегля в този манастир. 
След смъртта му на 23 декември 910 
година манастирската църква, пър-

воначално носеща името „Свети Ар-
хангели”, започва да се нарича с него-
вото име. В нея в каменен саркофаг 
се съхраняват и мощите на светеца. 
След като разгледахме манастира, 
продължихме разходката си в Охрид 
край пристанището, минахме и през 
центъра, пихме кафе и се наслажда-
вахме на гледката на езерото. Вечер-
та в хотела спретнахме официална 
вечеря с македонска скара и така в 
добро настроение завършихме деня.

На третия ден сутринта отново, 
привлечени като с магнит, отидохме 
да си вземем довиждане с Охридско-
то езеро, а после, преди да потеглим, 
се сбогувахме и с персонала на хоте-
ла. Най-трудна беше раздялата ни с 
нашата прекрасна домакиня Слави-
ца Стефановска. Тя, оказа се, освен 
управител е и организационен се-
кретар на Охридската организация 
на глухите в Македония. Но все пак 
тръгнахме отново на път, като си 
обещахме нови срещи.

Поехме към столицата на Македо-
ния - Скопие. Разположен в долина-
та на река Вардар, Скопие е град на 
паметници - централният му площад 
„Македония” е буквално засипан с 
монументи на различни исторически 
личности – цар Самуил, Юстиниан 
Велики, Гоце Делчев, Кирил и Мето-
дий, Даме Груев и още много други. 

Най-внушителен от всички беше па-
метникът на Александър Македон-
ски - с височина 22 метра.

Върнахме се благополучно в ро-
дината, като си дадохме дума през 
новата 2016 година да поемем към 
други нови за нас свети места.

Изказваме огромната си благо-
дарност на г-н Камбуров, кмет на об-
щина Благоевград и на ръководство-
то на СГБ за осъществената връзка с 
управителката г-жа Славица Стефа-
новска.

Цветан Кунчев

по светите български места
до оХрид и оБратНо

Пътешествия
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Така се нарича книгата, която още 
през 2010 г. излиза под авторство-
то на Марк уитли, изпълнителният 
директор на Европейския съюз на 
глухите (EUD),  и Аника Пабш, слу-

жител в ЕСГ по въпросите за Евро-
пейската конвенция на ООН за пра-
вата на хората с увреждания.

Книгата е първото всеобхватно 
проучване на законите, свързани с 
жестовия превод. Тя обхваща цяло-
то законодателство в Европейския 
съюз, в което се споменава жестови-
ят език. Написаното от Европейския 

съюз на глухите изследване е раз-
работено в тясно сътрудничество с 
националните сдружения на глухите 
и с Националните асоциации на жес-

товите преводачи.
Първата част е въведение в основ-

ните концепции за глухата общност, 
жестовия език и законодателството, 
свързано с него. Тя включва пре-
глед на националните законодател-
ства на равнище ООН и ЕС, както 
и претенцията на жестовия език да 
бъде „лингвистично човешко право”, 
според Туве Скутнаб-Кан-
гас. Той описва подробно 
как националните жестови 
езици са майчините езици 
на глухите хора и предлага 
концепцията за приобща-
ващо билингвистично об-
разование. 

Втората част на книгата 
дава отчет за всяка страна 
от ЕС, подробно съществу-
ващото в нея законодател-
ство и цитира съответните 
членове с техния англоези-
чен превод. Всяко описание 
на дадена страна включва 
националния език (езици) 
на знаците, приблизител-
ната брой потребители на 
жестов език и най-нови-
те данни за регистрирани 
жестови преводачи.  

Книгата показва основ-
но, че националните жестови езици 
в Европа се признават и са спомена-
ти по различни начини и в редица 
документи: конституции, закони за 
хората с увреждания, образователни 
актове и езикови закони. Освен това, 

някои страни имат отделни актове 
за техните жестови езици или са ги 
включили в други национални или 
местни закони. 

Последната част (приложение) 
в книгата се концентрира върху 
действителните елементи от законо-
дателството и цитира съответните 
предмети или пълни закони, ако от-
делния закон за жестовия език е на 
мястото си.

Един преглед като този е наисти-
на необходим, тъй като все повече 

страни приемат законодателство за 
жестовия си език. Политиците тряб-
ва да са наясно с липсата на защита в 
някои страни и с позитивните при-
мери в други, за да се защитят адек-
ватно европейските местни езици на 
знаците, които формират важна част 
от фона на разнообразния език в Ев-
ропа и нейната култура.

Тази книга като изследване дава 
основни познания в законодател-
ството на жестовия език и може да 
бъде от помощ както на политиците, 
така и на изследователите.

Тъй като често възникват въпро-
си дали е нужно изследване на жес-
товия език на конкретна страна, тази 
книга всъщност дава отговорите – 
когато е налице пълно опознаване на 
езика чрез неговата всеобхватна про-
блематика, е по-лесно да се пристъпи 
към узаконяването му като средство 
за комуникация или като „лингвис-
тично човешко право”. 

*Wheatley, M. & Pabsch, A. (2010). 
Sign Language Legislation in the 
European Union. Brussels: EUD

Превод от английски:  
Христина Чопарова

Световната федерация на глухи-
те и Общността на жестовите линг-
висти подписаха на 5-ти януари 2016 
г. съвместна декларация на бизнес 
среща по време на 12-та Междуна-
родна конференция по Изследване 
на теоретични въпроси на жестовия 
език в Мелбърн, Австралия.

Съвместната декларация, по-
дписана от Колин Алън  и Даян 
Лило-Мартин признава, че укреп-
ването на сътрудничеството между 
двете организации ще донесе взаим-
на изгода и за двете страни на нацио-
нално, регионално и международно 
ниво за организациите на хората с 
увреден слух. 

Декларацията има за цел да раз-
вие сътрудничеството между двете 
организации с оглед на по-нататъш-
ното осигуряване на подкрепа, за да 
се обучават на жестов език изследо-
ватели навсякъде по света, където 
те работят. Също така да увеличи 
възможностите за обучение, за да 
расте броят на хората с увреден слух, 
работещи в лингвистичните научни 
изследвания на жестовия език. 

Декларацията ще насърчава 
спазването на етични стандарти за 
уместно провеждане  на изследвани-
ята на общностите от  потребители 
на жестовия език.

Член 21 от Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания 
посочва, че глухите хора имат пра-
во на признаване и насърчаване из-
ползването на езика на знаците. Дър-
жавите-членки предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 

признаването и насърчаването на 
жестовия език, което е от голямо 
значение. Това означава, че жестови-
ят език следва да бъде признат в за-
конодателствата или в обществените 
политики и програми на съответни-
те държави.

Надеждите са това споразумение 
да даде възможност за професио-
нални и академични изследвания 
на жестовите езици,  и да увеличи 
на броя на признатите от страна 
на правителствата жестови езици. 
Председателите и съответните ръко-
водства на СФГ и на Общността на 
жестовите лингвисти се ангажират 
да гарантират, че подписаното спо-
разумение ще доведе до нова ера на 
сътрудничество между глухи хора и 
изследователи на жестовия език по 
целия свят.

Съвместното изявление е достъп-
но чрез: http://wfdeaf.org/wpcontent/
uploads/2016/01/WFD-and-SLLS-
Joint-Statement-5-January-2016.pdf

и също е на разположение в: 
https://vimeo.com/150755052

От 13 до 15 ноември т. г. „Съзвез-
дие” прие своите уникални гости за 
четвърти път. Във фестивала участ-

ваха творчески колективи и индиви-
дуални изпълнители с увреждания 
от Русия, Норвегия и Финландия.

Основните цели на събитието 
бяха разширяването и укрепването 
на международните културни отно-
шения между децата и юношите със 
специфични нужди и създаването 
на условия за тяхната творческа са-

мореализация. За екипа на Двореца 
на културата беше изключително 
важно, че този проект се реализира 

успешно и на 28 октомври ус-
пяха да съберат необходимата 
сума от 60 000 рубли. Парите 
се използваха за транспортни 
услуги при организирането 
и провеждането на култур-
но-образователната акция 
„Колският полуостров - земя 

на тайни, мистерии и легенди” за де-
цата и юношите с увреждания. Там се 
срещнаха и запознаха с историята на 
Колския край, имаха разнообразни 
срещи с населението на Мурманска 
област и намериха много нови при-
ятели от региона и от други страни.

Превод Петра Ганчева

уважаеми читатели, за вас, а и 
за всички, които се интересуват от 
жестовия език, ще бъде интересно 
да научите как и защо е бил създаден 
този сайт. Предаваме изцяло разказа 
на създателите на проекта, създаден 
под формата на дневник и публику-
ван в раздела „Вестникарска будка” 
на сайта: 

„Проектът „Град на жестовете” 
беше замислен и реализиран от еки-
па на Жестов.нет - http://jestov.net/ 
още през лятото на 2010-а година. 
В края на същата година бяха из-
мислени и готови всички чертежи 
на новия сайт. И на 1 януари 2013 г. 
старият сайт Жестов.нет беше сва-
лен и на негово място се извиши 
фундаментът на новия град. Тогава и 
взехме решението кои ще се включат 
в екипа, който да работи непосред-
ствено над услугата, защото това 
означаваше членовете на екипа да 
хвърлят всичкото си време, сили и 
възможности в проекта, а не в стра-
нични занимания. И тъй като сайтът 
изисква не само време, но и струва 
пари, нашият екип беше благодарен 
за всякаква доброволна помощ.

В момента в града може пълно-
ценно да се използва библиотеката, 
в която ще намерите всички видео-
жестове, ще се запознаете с дактил-
ната азбука и ще можете да изтеглите 
нужната ви информация.

Също така, в града може да ви 
бъде оказана първа помощ от нашия 
асистент - Жестиком, на който може 
да зададете всякакви въпроси относ-

но жестовете и да намерите отгово-
ри на най-често срещаните въпроси 
за услугата. Планирано е също да се 
въведе система за билети за подпо-
магане на потребителите, а също и 
да осъществим поетапно строеж на 
проекти като училища, стадиони, 
киносалон, бизнес център, кафене, 
пристанище и др. Цялата структура 
на града, който имаме, засега е само 
в чертежи. В бъдеще ще има и инте-
ресна система от бонуси и подаръци! 
Всички жители ще имат възможност 
да общуват помежду си ефективно и 
да изучават жестовия език у дома!

В началото на 2015 г. градът бе 
обновен и започна да се превръща 
в удобна услуга на бъдещето. Нас-
коро открихме, че въздухът в града 
е непоносим, водата в него вони на 
канализация. Бяхме бомбардирани с 
купища гневни писма с молби да на-
правим нещо. И… направихме: сега 
сайтът ни се зарежда за по-малко 
от половин секунда! Това стана въз-
можно след като „изкопахме” нови 
източници на чиста вода от Англия 
- т. е. вече имаме нов, перфектен сър-
вър. Но това е само началото - скоро 
очаквайте и нов дизайн! 

ЕКИПЪТ, РАЗРАБОТИЛ ПРОЕК-
ТА, Е В СЪСТАВ:

ВИКТОР СТОЛЕЙКОВ - ръково-

дител на проекта. Благодарение на 
неговите усилия беше събран екипът 
и определени целите и развитието на 
сайта. Като ръководител, той следи 
за изпълнението на работата, благо-
дарение на което командата ни ра-
боти гладко и организирано. И ако 
имате интересно делово предложе-
ние за сайта - свържете се с Виктор!

ГуЛНАРА СТОЛЕЙКОВА - тя 
говори, не буквално „танцува” на 
жестов език още от тийнеджърски-
те си години. В проекта тя отговаря 
за жестовия речник и за развитието 
на социалните връзки. Ако имате 
въпроси, свързани с превода или с 
връзката, обръщайте се към Гулнара.

ВАСИЛИЙ СТОЛЕЙКОВ - ди-
зайнер и програмист. Той е и Биг 
Мастър - отговаря за техническата 
част на проекта, а също така раз-
работва и новите модули на сайта. 
Постоянно следи за активността на 
проекта в социалните връзки. 

МАКСИМ ДуЖНИКОВ - лицето 
на проекта. Занимава се от 12-годи-
шен с жестов език и днес, заедно с 
Гулнара, отлично владее този език. 
Повечето от жестовете бяха заснети 
буквално „върху него”. Той полага 
много усилия, за да бъде от полза за 
този проект, особено в образовател-
ната му част.

Днес вече сме в последните, до-
вършителни етапи от проекта. Скоро 
рафтовете на видеоречника в библи-
отеката ще са пълни с всички жесто-
ве, които имаме. Най-новите жестове 
се обработват и се зареждат в нашия 
речник. ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ, 
Е НА ДОБРОВОЛНА ОСНОВА, НА-
ШАТА РАБОТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА 
ОТ НИКОГО! СЪЩО И СЪРВЪРЪТ 
ОТ АНГЛИЯ - НИЕ ГО ПЛАЩАМЕ 
ОТ ЛИЧНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ. 
Ето защо ви молим да помогнете на 
нашия проект да стане по-добър! 
Как можете да помогнете?

Дарения. Вие можете да помогне-
те финансово - това ще ускори разви-

тието на портала. 
Инвестиции в проекта. 

Ако се интересувате от 
идеята на проекта, можете 
да инвестирате средствата 
си, че ще отидат в търгов-
ския фокус на проекта.

Android, IOS разработ-
чик. Имаме нужда от по-
мощ в разработването на 
мобилни приложения за 
популярни операционни 
системи. Ако имате опит в 
разработката на такива приложения 
- можете да го вземете като стъпка 
към платена работа. 

Designer. Ако знаете как да изгот-
вите подходящи карикатури, или да 
създадете красив модерен дизайн за 
сайта - свържете се с нас!

Живейте в Града на жестовете! Ре-
гистрирайте се и посещавайте често 
нашия град. Взимайте активно учас-
тие в живота на града - научете жес-
товете, коментирайте ги, предложете 

описания на жестове, станете главен 
редактор на речника!

Говорете за нашия „Град на жесто-
вете” на приятелите си в социалните 
мрежи и в реалния живот - кой знае, 
може би това е начинът да направите 
живота на някого щастлив?”

Посетете сайта - много интересно 
е направен и е изключително поле-
зен откъм идеи за направа на наш, 
български сайт на жестовия език.

Превод Петра Ганчева

русия: създадоха интернет сайт с обогатен речник на жестов език

в Москва: Международен фестивал  
с участие на хора с увреждания

СвЕтовНата ФЕдЕрациЯ На гЛУХитЕ и
оБЩНоСтта На ЖЕСтовитЕ ЛиНгвиСти

подпиСаХа дЕКЛарациЯ за СЪтрУдНиЧЕСтво

Жестовият език – законодателство в Европейския съюз *

Христина Чопарова

за Общността на жестовите  
лингвисти 

Общността на жестовите линг-
висти (SLLS) има за своя основна 
цел насърчаването на изследва-
ния на жестовия език в междуна-
роден мащаб и поддържането на 
високи научни и етични стандар-
ти на такива изследвания. Тя ще 
действа като ресурс за изследо-
ватели и ще осигурява подкре-
па за научни работници в стра-
ни, където такива изследвания 
са само началото. Общността на 
жестовите лингвисти ще насър-
чава обмена на информация чрез 
срещи и публикации (www.slls.eu)  
Email: chair@slls.eu

Международни новини
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21 януари 2016 година, в залата на 
Съюза на глухите в България: 

„Първият  европейски семинар 
на Европейския студентски съюз 
(ЕDSU)  с Генерална асамблея, под 
мотото „Разчупване на бариерите 
във висшето образование”, се състоя 
от 8 до 11 октомври 2015 г. в Билбао, 
Испания.

А  презентацията, която органи-
зирахме на 21 декември в СГБ, бе  
свързана с  участието на българите в 
това събитие.

Две българки бяхме там. Петя 
Керчева бе делегат, представящ сту-
дентите в България. А аз, София Ка-
линова, споделих моя опит като един 
от основателите на студентската ор-
ганизация в Европа,  като председа-
тел на тази европейска организация 
в последната година, и като домакин 
на това събитие в Билбао.

Но за съжаление Петя не дойде на 
тази презентация в София, поради 
лични причини. И аз поех тази от-
говорност  изцяло. успях  да разка-
жа накратко пред присъстващите за 
най-интересното според мен. 

Започнах с клип – да покажа как 
изглежда Билбао, да въведа присъст-
ващите в атмосферата. Показах об-
общителното видео на цялото това 
събитие, което направиха организа-
торите, което видяхме и бяхме при-
ятно изненадани.

След като приключи този клип 
аз попитах публиката някой знае ли 
какво е Европейски студентски съюз 
на глухите (EDSU). Имаше някои, 
които бяха чували, други не...

И аз започнах да разказвам на-

кратко   - за това какво предста-
влява той като организация, кога е 
основана тази организация, кои са 
основателите  и какви са мисията, 
дейностите, плановете за действие 
и структурата – за да могат да бъдат 
информирани нашите  присъства-
щи.  След това разказах накратко за 
програмата на семинара и на Гене-
ралната Асамблея.  

Най-важното в презентацията 
което изтъкнах бе, че това е първото 
събитие, организирано от Европей-

ския съюз на глухите студенти като 
самостоятелна организация!

В обобщения клип, който пред-
ставих,  имаше  и коментари от 
участниците от различни държави 
– какво чувстват, какво мнение имат 
за  лекторите, за лекциите. Те пред-
ставиха и своите  впечатления и мне-
ния за развитието на техните местни 
студентски организации, където има 
такива. Разбира се тези споделяния  
бяха на международен жестов език.

А това беше много интересно 
за публиката у нас.  Исках нашите 
студенти да видят тези изказвания 
-  специално да ги покажа, защото 
много хора у нас мислят, че в чужби-
на всичко е много хубаво, страхотно 
е, а в България нищо не се прави. 
Не е така. Те също – и на Запад и на 
Изток имат проблеми. Но не се оп-
лакват наляво и надясно, а действат 
и търсят как да си ги решават про-
блемите. Да, решения търсят, а не се 
оплакват само, както е все още при 
нас. Въпреки, че ние имаме толкова 
предимства.

Представих  изказвания на два-
ма от лекторите. На Мия Девит от 
Холандия – досегашния председател 
на Европейския форум на жестовите 
преводачи,  както и на Ларс Кнутсен 
от Дания,  завеждащ  доскоро отдел 
„Медии и комуникации” към Евро-
пейския съюз на глухите в Брюксел.

Изказването на Мия Девит всъщ-
ност представляваше авторско из-
следване   - една невероятно любо-
питна статистика  за съотношението  
между броя на глухите хора, които 
ползват професионални жестови 
преводачи в 34 европейски държави, 
и броя на тези жестови преводачи. 

Съотношението е впечатляващо. 
На близо 1 милион хора с увреден 
слух в  тези 34 държави, се падат 
общо 7 900 жестови  преводачи. Или 
горе-долу по 1 преводач на 100 души.

Най-малко преводачи има в Алба-
ния – само 6 на брой. Най-много са 
в Русия – 800, но предвид мащабите 
на страната, те също са твърде малко.

Много разговори предизвика това 
проучване. Всъщност и много полез-
ни идеи на младите хора, и препоръ-
ки какво да бъде сторено в България, 
за да имат студентите по-добра по-
мощ по време на следването.

 Второто изказване, което пред-
ставих пред нашите студенти, беше 
на Ларс Кнутсен от Дания. 

Той бе завеждащ  отдел „Медии 
и комуникации” към Европейския 
съюз на глухите в Брюксел, когато 
аз стажувах в Централата на EUD, и 
когато работихме заедно. Неговата 
презентация беше най-харесаната от 
всички участници в Билбао, затова аз 
избрах да разкажа  за тази презента-
ция и на нашите хора. Да обясняваш 
какви са инструментите  които и как 
да се използват в медиите като ин-
струмент за по-добро популяризира-
не  на глухите и на техните проблеми 
– това е умение. За да не се гледа на 
глухите  като повод за съжаление за 
техния живот, а напротив, това да 
се превърне в предимство при из-
ползването на тези възможности. Да 
бъде не само видяно в масмедиите , 
но обяснено и доказано,  че глухите 
хора са напълно можещи и равноп-
равни, като всички останали. В пре-
зентацията си той показва как да 
стана това.

 По този начин аз разказах за съ-
бития , за които не само глухите сту-
денти у нас, но и глухите хора въоб-
ще, само биха имали полза. 

Аудиторията наистина бе впе-
чатлена. Имаше коментари, имаше 
дискусия. Но и становище, което 
лично аз не коментирам, но изказ-
вам от името на всички -  че досега 
не е имало подобни срещи,  на които 
представители на СГБ, участващи в 
международни събития, да прене-
сат информацията до всички, които 
имат интерес към нея. 

И предложението бе - другите ор-
ганизации да се поучат от нас - сту-
дентите. И да правят по същия начин 
презентации. Защото това е полезно, 
защото това ще ги стимулира и мо-

тивира да правят нещо полезно.
 После показах други два клипа за 

втория ден от събитията в Билбао. 
Първо за екскурзията, която беше 
организирана из града – разходка по 
малката река, след това в известните 

музеи, които посетихме, и за другите 
забележителности на този каталун-
ски град.

Най-важен беше обаче клипът, с 
който информирах за провеждането 
на  Първата Генерална асамблея на 
EDSU. 

Тази асамблея бе много важна с 
това, че на нея бе приет официално 
уставът на студентската Европейска 
организация на глухите.  Бяха при-
ети и други документи, свързани с 
удостоверяването по юридически 
път на тази организация. Един не-
съмнен успех! Бяха връчени и  по-
четни грамоти на най-заслужилите 
деятели за официалното признаване 
на Европейската организация на сту-
дентите – на Пере Гомез, от Испания, 
който е финансовият отговорник на 
студентската организация от самото 
й създаване. Той заслужаваше да по-
лучи тази грамота, за съдействието 
и активната му работа да се случи 
това домакинство и да се осъществи 
това събитие. Благодарствени гра-
моти бяха връчени на домакините, 
както и на местната организация на 
хора с увреждане на слуха, Еоскал 
Горак. 

Това е накратко, това успях да 
предам на нашата аудитория. Надя-

Една прекрасна среща събра в 
сградата на Съюза на глухите в Бъл-
гария едно завидно голямо  множе-
ство от млади хора - наши студенти 
с увреден слух. 

Презентацията бе организирана 
от българските участници в Първия 
Европейски семинар и Генерална 
асамблея на Европейската организа-

ция на глухите студенти в Билбао, 
Испания.  

Сегашни студенти, както и завър-
шили вече висше образование млади 
глухи хора, получиха добра възмож-
ност да се запознаят с европейските 
мащаби на инициативите, свързани 
с културата на висшето образование 
на глухите н Европа.

Презентацията бе осъществена от 
София Калинова, бивш президент на 
Европейската студентска организа-
ция, и домакин на това събитие.

Тук присъстваха председателят 
на Съюза на глухите в България г-н 
Николай Нинов, председателката на 
Младежката организация при СГБ 
г-ца Росица Караджова и други офи-
циални гости.

Какво разказа специално за вест-
ник „Тишина” София Калинова по 
повод  презентацията, излъчена на 

МЛадата оргаНизациЯ На 
БЪЛгарСКитЕ СтУдЕНти

вам се, че всички наистина са оста-
нали доволни, така както и усетих 
и   обратната връзка, че за всички е 
било полезно. Надявам се, наистина 
да е било така.

Хората в залата бяха не само 
студенти. Входът беше свободен за 
всички. Но се зарадвах, че броят на 
завършилите студенти, които посе-
тиха презентацията беше по-голям 
отколкото настоящите студенти. И 
аз лично съм доволна, че се проявява 
интерес и от тях. Защото те  уважиха 
и самата млада организация на бъл-
гарските студенти, която е в процес 
на регистриране. И се радвам, че  по-

лучихме подкрепа. Дори и добровол-
на финансова подкрепа, за да бъде 
по-скоро реализирана регистрация-
та на тази млада наша организация. 
Всички с готовност реагираха, което 
показва, че наистина ни се доверяват, 
и  ни пожелаха успех в бъдещата ра-
бота.

Накрая искам  - от името на сту-
дентската организация, да благодаря  
на председателя на Съюза на глухите 
в България г-н Николай Нинов, на 
ръководството на районната органи-
зация в София и лично на председа-
теля й г-н Дамян Калчев за това, че 
ни предоставиха зала, мултимедия и 
всичко необходимо, всички условия 
за това събрание.

Благодаря за съдействието и от 
името на ръководството на Българ-
ския студентски съюз на глухите, 
чийто председател е Кирил Славов, 
зам.председател: Йордан Генов, се-
кретар: София Калинова,  Секретар 
-доброволец : Анита Лазарова, от-
говорник по финансовите въпроси: 
Деница Антова,  културно-масова 
дейност: Христина Каципиду, Медия 
и комуникации: Иван Бугов и Катя 
Йорданова.”

текст и снимки:  
Йорданка Димитрова

ОТлИЧИЕ
Съюзът на глухите в България 
приветства с уважение София Елианова Калинова, 
почетен носител на наградата за една от десетте най-изя-

вени млади личности в света за 2015 година!
Медал за особени заслуги, както Специален плакет й 

бяха  връчени  от председателя на СГБ г-н Николай Нинов. 

От мястото на събитието
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„The Deaf Lounge”, или в превод Са-
лон за глухи е уникален бар в Тотнъм 
-  квартал на Лондон, Англия. В този 
невероятен на пръв поглед клуб, упра-
вляван от двама души с вродена глухо-

та - Пол Крипс и Домани Пиер, има ре-
дица атракции за глухите посетители. 
Но какво го прави по-различен от дру-
гите стандартни барове на английската 
столица? Нека да изброим: сервитьори-
те и барманите са и чуващи и слухово-
увредени, но обезателно знаещи бри-
тански жестомимичен език. Диджеите 
са със слухови увреждания, а за всяка 
нова информация има светлинни над-
писи и сигнали. Изпълнителите, които 
са с увреден слух, са на повдигната сце-
на и осветени със специална светлина, 
така че да не се пропуска нито един те-
хен жест или движение. И разбира се, 
всички пожароизвестителни и сигнали 
за безопасност са със специален ре-
жим, които няма как да не предизвикат 

на 1034 души по-малко спрямо 2014 г. са отпуснати инвалидни пенсии
От 1 януари досега инвалидни пенсии са получили 29 113 души. Това е 

30,4% от всички новоотпуснати през годината пенсии.
Намалението на новите инвалидни пенсии се дължи главно на премах-

ването на добавката от 25%, която получаваха до началото на тази година 
пенсионерите с издаден ТЕЛК.

107 663 са общо новите пенсионери през 2015 г., които са хора, изпълнили 
изискванията за осигурителен стаж и възраст, сочат още данните. Сред тях са 
и онези 4% от пенсиониралите се рано военни и полицаи. 

Тази година са почти всички нови пенсионери. През 2014 г., когато бе от-
белязан рекорден ръст на ранното пенсиониране, те заемаха само 2,8% от но-
вите пенсионери.

Заради увеличения брой нови пенсионери се очаква и да спре намалява-
нето на броя на българските пенсионери, който намаляваше, защото повече 
хора умираха, отколкото придобиваха право на пенсия. Съотношението ра-
ботещи - пенсионери се движи около 100 към 80. Очакванията на НОИ са 
в следващите 10-20 г. пенсионерите в България да са твърдо около 2,2 млн. 
души. 

Нов праг и размер за детските добавки
Промени има и за семействата, които получават помощи за отглеждане 

на деца. Доходите, с които родителите трябва да разполагат, за да имат право 
на помощ, се увеличава от 350 на 400 лева на член от семейството от 1 юли. 

НАп започна приемането на данъчните декларации
От 4 януари в офисите на Националната агенция за приходите започва 

приемането на данъчните декларации. Обработването на документите по ин-
тернет може да се забави до 7 януари, тъй като дотогава електронните услуги 
на НАП ще работят с данни, актуални към края на миналата година.

Обикновено данъчната кампания започва в началото на януари и при-
ключва в края на април. Заради великденските празници, през 2016-та краят 
й ще е на 2 май.

Над 1000 медикамента отпаднаха от списъка на НзОк
Здравната каса спира парите на 12 лекарства за рак, които на практика са 

без заместитeл, става ясно от публикувания актуализиран списък с лекарства 
за домашно лечение, които се заплащат напълно или частично от НЗОК след 
1 януари 2016 г. На практика са отпаднали над 1000 лекарства, които вече ще 
трябва да си купуваме сами. В новия реимбурсен списък от съществуващите 
досега 2904 лекарства са отпаднали 1034. Голяма част от тях - 837, вече няма 
да бъдат покривани, защото са заличени от Приложение №1 на Позитивния 
лекарствен списък, а за други 186 медикаменти производителите не се съгла-
сили да дадат отстъпки, което е довело до отказ на касата да ги заплаща.

Нови правила за прием в първи клас
Тази година се очертава сериозна битка за много училища, макар всяко 

учебно заведение само определя критериите. Заради големия наплив обаче 
някои са решили тази година да стеснят обхвата на местоживеенето.

Други пък ще махнат допълнителните точки за брат и сестра в същото 
училище. На места точки няма да носи и това, че родителят е завършил учеб-
ното заведение. Всяко училище само решава кога да започне приема за първи 
клас. Масово обаче това става в началото на април.

Местоживеенето се очаква да остане един от най-сериозните критерии, но 
с още по-сурови правила - там, където досега не е имало уседналост, ще бъде 
въведена. Родителите ще трябва да живеят в района на училището от поне 
шест месеца.

Над 200 000 подадени молби за безплатни винетки
Според данните от няколко служби за социално подпомагане в страната, 

молбите за безплатни винетки за хора с увреждания след поскъпването на 
стикерите рязко са се увеличили в сравнение с началото на 2015 г.

Подалите заявления за отпускане на безплатни винетки миналата година 
са били близо 190 000, тази ще надминат 200 000. Молби започнали да по-
стъпват интензивно още през декември, когато вече бе обявено, че от 67 ви-
нетката поскъпва на 97 лв.

Глоби до 550 лв., ако караш без застраховка
От 1 януари влезе в сила нов Кодекс за застраховането, според който всич-

ки автомобили без задължителната полица „Гражданска отговорност” на шо-
фьорите трябва да бъдат спрени от движение. Две глоби в общ размер до 550 
лв. и отнемане на шофьорската книжка за 6 месеца ще отнасят собствениците 
на автомобили без задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. 
Първата е от 250 лв. за това, че автомобилът няма застраховка. А втората е до 
300 лв. за шофиране на кола без регистрация. Наред с това ще им бъде отне-
мана и шофьорската книжка за срок от 6 месеца. 

камери ловят нарушителите
Камери ще хващат шофьорите, които карат коли без задължителната за-

страховка „Гражданска отговорност”. Ако камера на пътя снима кола без ва-
лидна полица, да се издава електронен фиш по реда в Закона за движение по 
пътищата. Електронният фиш ще се изпраща на собственика на автомобила с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Собственикът е длъжен, в 14-дневен 
срок от получаването му, да плати глобата.

Петра Ганчева

за НовоСтитЕ прЕз 2016 годиНа - НаКратКо
Китайското правителство, по-

добно на правителството на Зим-
бабве, иска да обедини в един общ 
национален език на глухите мно-
гобройните регионални диалекти, 
използвани от глухите в страната. 
успешната реализация на това на-
чинание ще насърчи глухите да 
използват и разбират международ-
ния знаков език (International Sign 
Language - ISL). За това съобщи 
представител на китайското прави-
телство на 17 Международна конфе-
ренция на федерацията на глухите от 
Азиатско-Тихоокеанския регион. По 
мнението на китайските делегати, 
участници в конференцията, за да се 
разбере значението на ISL, чрез кой-
то глухите китайци могат да общуват 
с глухи от други страни, те трябва 
преди всичко да овладеят китайския 
знаков език.

„Ние можем да преподаваме ISL 
само чрез нашия национален зна-
ков език”, каза на конференцията Гао 
Кингжу, ръководител на шанхайска-
та източна школа на знаковия език. 
Китайският национален език на зна-
ците и ISL си съвпадат в 50% от изо-
бразените чрез знаци думи, но засега 
е невъзможно да се организират кур-
сове и да се разработи обща методи-
ка за обучението на глухите на цяла-
та територия на Китай, поради това, 
че няма съгласуване и разбирател-
ство с школите на знаковите езици 
по места. Независимо, че повече от 
десетилетие глухите хора се обуча-
ват на китайския език на знаците, в 
различните региони на страната глу-
хите все още разбират и възприемат 
единствено местния диалект. Дори и 
тези, които са изучавали китайския 
знаков език в школите за глухи, за-

Известна като „Танцовата ака-
демия на Галодет юнивърсити”, тя 
е създадена през 1955 г., когато д-р 
Питър уишър, професор в катедрата 

по физическо възпитание, случайно 
видял един от студентите превежда 
на американски жестов език (ASL) 
молитвата „Отче наш” по време на 
церемония в кампуса (лагера). Впе-

чатлен от красотата и дви-
жението на знаците (жес-
товете), той решава да ги 
приложи като основа на 
танцови движения. Реша-
ва да покани студентите на 
среща, на която им разказ-
ва за идеята си. За негова 
изненада, тя била приета с 
голям ентусиазъм от пове-
чето присъстващи. Репети-
циите започнали с около 30 
студенти и се провеждали 
два или три пъти седмично. 
Само след година трупата представя 
на сцена първото си танцово шоу.

Днес „The Gallaudet Dance 
Company” се състои от около 15 тан-
цьори, студенти или докторанти в 
университета „Галодет”, които са с 
увреден слух. Отлични комуникато-
ри, те разчитат на своята визия - ос-

новното им изразително 
средство в техните изпъл-
нения на сцената.

Хореографите на ком-
панията създават богат 
репертоар от модерни 
танци, които включват 
елементи на абстрактно-
то, балет, джаз, хип-хоп, 
степ и танци с ASL. Освен 
в Съединените щати, ком-
панията е имала успешни 

гастроли и във Франция, Израел, Ка-
нада, Дания, Перу, Коста Рика, Бар-
бадос, Гватемала, Бахамските остро-
ви, Бразилия, Сейнт Лусия, Южна 
Корея и Египет.

Юбилейният пролетен концерт, 
озаглавен „Празнуваме 60 години 
танцово изкуство”, е спонсориран от 
Министерството на изкуството, ко-
муникациите и театъра. Той се със-
тоя на 3 април във Вашингтон, в Ел-
стад Аудитори, с участието на много 
гост изпълнители, включително и на 
бивши членове на танцовата акаде-
мия от 60-те, 70-те и 90-те години.

Тази година концертът е посве-
тен на д-р Даян Хотендорф, бивш 
директор на „The Gallaudet Dance 
Company”.

Превод Петра Ганчева

бравят много бързо наученото в про-
цеса на общуване с други глухи, кои-
то не го знаят. Едва 5% от глухите в 
Шанхай знаят и разбират китайския 
знаков език.

По тази причина, когато някой 
глух има проблем с комуникацията 
в болница или в банка, тези, които 
знаят китайския знаков език, не мо-
гат да му помогнат, защото не знаят 
и не разбират неговия местен ди-
алект. „Националният стандартен 
китайски знаков език е разработен 
от чуващи (слухови) хора, а не от 
глухи и те не са взели предвид особе-
ностите при общуването на глухите” 
- обясни Гон Конг Зи от Шанхайско-
то общество на глухите, който е глух 
и общува с помощта на преводач.
(http://news.xinhuanet.com)

Превод Петра Ганчева

в КитаЙ гЛУХитЕ отКазват УНиФицираН ЕзиК 

ЮБиЛЕЕН концерт на „The Gallaudet Dance Company”  
(танцовата компания на университета „галодет”)

В страницата си във фейсбук сай-
тът Bored Panda Animals разказва със 
снимки и видеоклип за подаръка, на-
правен на горилата Коко, известна с 
това, че владее американския жестов 
език (ASL) и общува с негова помощ.

В чест на нейния 44-и рожден ден 
Коко получила специален дар - ка-
шон с малки котенца. Коко обожава 
бебета, въпреки че не е имала въз-
можността да си има свои и често 

показва жеста за „бебе”; носи в ръце-
те си кукли-горили и дори имитира, 

че куклите й също 
правят знаци с ръце, 
като нея. Франсин 
Патерсън, която се 
грижи за Коко и я 
обучавала, поднесла 
кашона с котенца-
та на Коко, за да си 
избере две от тях. А 
Коко изобразила зна-
ка за „котка”, послед-

ван от този за 
„бебе”, с което 
искала да каже, 
че сега котен-
цата са нейни-
те осиновени 
деца. Въпре-
ки огромните й ръце, в които 
котенцата направо се губели, 
горилата била много нежна с 
малките пухкави топки и вни-
мателно движела пръста си, за 
да ги погали с него.

Когато поставили кашона пред 
нея, тя първоначално бавно надник-

подарък за рождения ден

нала в кутията, като изчакала малко, 
преди да вземе някое от котенцата, 
сякаш, за да им даде възможност да 
свикнат с присъствието й. След това 
си взела едно сиво котенце, добли-
жила го до лицето си, за да го види 
по-добре, почесала го по коремче-
то с показалец и го гушнала. Малко 
по-късно друго малко котенце, което 
отчаяно се опитвало да се измъкне от 
кутията, за да се сгуши до Коко, също 
й харесало. Видеоклипът завършва с 
жеста, с който горилата иска едно от 
котетата да бъде поставено на гла-
вата й, преди да покаже, че това са 
нейните осиновени бебета, с които 
тя се чувства като в едно щастливо 
семейство.

Останалите мъничета от кашона 
били осиновени и дадени в други до-
мове.

Коко живее в дома на фондацията 
„Горила” в Редууд Сити, Калифор-
ния, заедно с Франсин Патерсън, с 
която общува на ASL. Според Патер-
сън Коко разбира и знае над 2000 ан-
глийски думи и комуникира с помо-
щта на над 1000 знаци на ASL.

Публикацията подготви  
Петра Ганчева

реакция. Навсякъде из бара може да се 
намерят листове хартия и химикалки, 
които улесняват комуникацията между 
чуващите и нечуващи гости на бара.

Проектът е изключително успешен 
и очаква своите последователи. Всъщ-
ност идеята е да се дадат все повече 
възможности на хора със слухови про-
блеми да се включват активно в соци-
алния живот на обществото. По този 
начин и жестовите преводачи намират 
още едно интересно и забавно работно 
място. И не само преводачите. За тези, 
които се обучават на знаковия език, 
това е толкова полезна практика сред 
нечуващото общество! Още по-атрак-
тивни са и курсовете по различни сти-
лове танци, в които посетителите могат 
да участват или само да наблюдават. 
Програмата на клуба е включена в ре-
довния бюлетин и всеки посетител на 
Лондон може да избере вечер, в съот-
ветствие със собствените си културни 
интереси. Да се надяваме, че за в бъде-
ще и у нас ще могат да се реализират 
все повече такива проекти, които да са 
в полза на двупосочното интегриране в 
културното общество.

Силвана Павлова

СпЕциаЛЕН Бар за гЛУХи

За всеки по нещо
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Роберто Вирт, президент и уп-
равител на великолепния хотел 
„Хаслер” в Рим, е пето поколение от 
известната династия на швейцарски-

те хотелиери. Династията започва с 
Франц-Йозеф Бухер, считан за един 
от пионерите на хотелиерската ин-
дустрия в Европа. През 1870 г. Бухер 
купува и развива района „Триталп” 
в Швейцария, който се считал за 
отдалечен и труднодостъпен. В рам-
ките само на няколко години, той 
построява няколко хотела близо до 
Хаметшванд, най-високия лифт за 
онова време и железопътната гара 
Бургенщок. През 1890 г. изпратил зет 
си, Хайнрих Вирт в Рим, за да упра-
влява семейния хотел „Минерва”. 

Неговият син Хайнрих Вирт през 
1921 г. се присъединява към швей-
царската верига хотели „Хаслер”, 
а по-късно става и собственик на 
престижния им хотел в италианска-
та столица. През 1939 г. Оскар Вирт 
разрушава сградата почти изцяло, за 
да я възстанови и по време на Втора-
та световна война хотелът става щаб 
на военновъздушните сили на САЩ.

През 1950 г. се ражда Роберто, 
първият син на Оскар и съпругата 
му Кармен, която е родена в Рим. 

Всичко се променя от мига, в който 
дядото - Ото Бухер разбира, че нещо 
не е наред с внука му, тогава на една 
годинка. Роберто играел като всички 
дечица на неговата възраст, но не ре-
агирал, когато го викали. След кон-
султации с лекари родителите разби-
рат, че синът им е напълно глух. По 
онова време в Италия не съществу-
ват никакви специализирани детски 
заведения, нито учители или дори 
книги, в които родителите да потър-
сят съвет как да подходят и възпитат 
глухото си дете. На всичко отгоре, 
в средите на висшата буржоазия, от 
които произхождало семейството, 
това, че имат дете с недъг, е и повод 
за срам. И те постъпват със собстве-
ния си син по най-лесния за тях на-
чин - изпращат го в Милано, където 
негова възпитателка става г-ца уин, 
която се грижи за него. За пет годи-
ни родителите му го посещават само 
веднъж.  За Роберто всичко това оз-
начавало едно - тотална липса на ро-
дителска обич: „Единственото, което 
обичах, беше да ми четат и разказват 
приказки.”

И въпреки това, през цялото вре-
ме бащата Оскар Вирт си остава за 
Роберто и модел, и главен мотив за 
отчаяние - когато сядали на масата 
в дома им, Оскар му заповядвал да 
държи ръцете си под нея, за да не из-
разява с жестове радостта си от успе-
хите си в училище. И въпреки всич-
ки горчиви спомени от онова време, 

Роберто Вирт е поставил портрета на 
баща си на входа на хотел „Хаслер”.

В публикуваната тези дни в Ита-
лия негова автобиография „Тишина-
та беше първият другар от детство-
то ми” Вирт разказва директно, без 
никакви заобикалки, какво е да се 
родиш глух, да бъдеш лишен от ро-
дителска обич и да успееш да станеш 
номер едно в сфера, в която комуни-
кацията означава почти всичко: „Ко-
гато прочетох за пръв път написана-
та с помощта на журналиста Корадо 
Руджери книга, изпитах срам, защо-
то в нея излагам на показ личните си 
емоции. После обаче си помислих, 
че историята ми може да е полезна 
на много хора в моето положение, 
и най-вече на родителите на глухи 
деца, защото не всички са способни 

да разберат и да се справят с подобен 
проблем.”

До последно Кармен, майката на 
Роберто, се съмнява в способностите 
му да поеме семейния бизнес. Имен-
но нейните думи „Роберто, извини 
ме, че не можах да те обичам. Ти 
постигна успеха си единствено със 
собствени сили!”, са изписани в на-
чалото на книгата, която е посветена 
на жената, неспособна на майчинска 

обич към глухото си дете.
Когато пораства, Роберто прави 

опит да учи в институт за хотелие-
ри в Италия, но не успява да разбере 
какво преподават учителите. Тогава 
заминава за САЩ. Записва се да учи 
хотелиерски мениджмънт в универ-
ситета „Корнуел” и в процеса на обу-
чението си разбира, че може да стане 
успешен хотелиер. Завършва отлич-
но и университета „Галаудет”: „Сред 
глухите се чувствах равен, норма-
лен.” В американския период той 

дори преподава на хотелиери амери-
кански жестов език. Доказателство, 
че действително се е справил отлич-
но с усвояването на професията, е 
фактът, че става управител на хотели 
във Вашингтон, Лос Анжелос, Хоно-
лулу.

След това Роберто решава 
да се върне в Италия и да пое-
ме семейния бизнес. Изкупува 
акциите на брат си и така ста-
ва единствен собственик на 
„Хаслер”. Именно тогава усе-
ща, че е различен: „В Италия 
като разберат, че съм глух, ми 
казват „О, съжалявам!” Съжа-
ляват за какво? Аз не съжаля-
вам - даже напротив, бих ка-
зал, какво от това?!”

Над 36 години хотел 
„Хаслер” е негов бизнес, дом 

и семейство. Днес Роберто е баща на 
22-годишните близнаци Робертино и 
Верушка.

От 1992 г. Роберто Вирт финан-
сира стипендии за глухи, решили да 
се посветят на обучението на глухи 
деца. През 2004 г. създава фондация 
на свое име, която осигурява и пси-
хологическа помощ не само на деца-
та в неговото положение, а и на се-
мействата им: „Искам да помогна на 
родителите да разберат, че децата им 
могат да водят нормален живот.” Ос-
вен в хотелския си бизнес, Роберто 
е много активен в различни асоциа-
ции на глухи - основател и председа-
тел е на „International Wine Akademy 
Roma”, която се намира на няколко 
минути от хотела му и в нея е разпо-
ложен „Il Palazzetto Restaurant”. През 

ноември 2005 г. тогавашния кмет на 
Рим Велтрони връчва на Роберто 
наградата „Независим хотелиер на 
света”. На следващата година през 
февруари е удостоен с наградата 
„Premio Campidoglio на l‘Economia”, 
а през март същата година е награ-

ден с „Марко Аурелио” за принос 
към туризма и социалния живот на 
италианската столица. Два месеца 
по-късно Роберто получава и почет-
на докторска степен в университе-
та във Флорида, САЩ. Три години 
след това е доктор хонорис кауза на 
университета „Галаудет”. Като упра-
вляващ директор на хотел „Хаслер” 
Роберто е канен да участва в гурме 
фестивали по света. Той е и консул-
тант на различни важни ресторанти 
в чужбина.

Днес хотел „Хаслер” е с позици-
ята на един от най-добрите в Евро-
па петзвездни луксозни хотели и 
предпочитана дестинация за елит-
ни и световни туристи, синоним на 
най-високо качество на обслужване, 
внимание към детайла и дискрет-
ност. Една нощувка в приказните 
апартаменти „Хаслер” и „Вила Ме-
дичи”, в които са отсядали Мадона, 
Антонио Бандерас, уди Алън, Бил 
Гейтс и много други, струва между 
15 000 и 7000 евро. В миналото тук 
са спали също принцеса Даяна, Одри 

Хепбърн и много други звезди. 
Със сигурност няма турист, сни-

мал се пред Испанските стълби в 
Рим, който да не е запечатал на сним-
ките си и хотела на Роберто Вирт – 
той е вдясно от църквата „Тринита 
дей Монти” над стълбите. Да съзер-
цаваш Рим от терасата на „Хаслер”, е 
все едно сънуваш наяве. Съчетание-
то от прелест и лукс е неповторимо. 

Тези, които искат да разгледат 
неповторимата красота на хотел 
„Хаслер” на Роберто Вирт, могат да 
го направят на адреса на сайта му в 
интернет:

http://www.hotelhasslerroma.com/
the-hotel-rome, откъдето е и инфор-
мацията.

Превод: Петра Ганчева  
(използвани са данни  

и от други медии)

за роберто и сбъднатата приказка от детството
Любопитно

Очевидно е, че по време на вашата 
работа вие имате много ангажимен-
ти. И понякога забравяте да обръ-
щате внимание на начина по който 
говорите, или по който се държите. 
Но това е грешка, защото това, което 
казвате, или как говорите изгражда 
образа ви и е пряко свързано с ваша-
та кариера.

Ето осем неща, които никога не 
трябва да казвате по време на работа.

1. Това не е моя работа.
Всеки знае, че това „не е твоя ра-

бота”, но след като сте били помо-
лени да го направите, значи има ос-
нователна причина за това. Или вие 
изпълнявате дейността по-добре от 
всички наоколо, или шефът ви иска 
да прецени сам дали това е така. 
Приемете го така – това е още един 
шанс да покажете, че сте добър.

2. Няма проблем
Ако сте направили нещо за няко-

го по време на работа и той ви каже 
„Благодаря”, вие никога не трябва да 
отговаряте „няма проблем”. Две по-
грешни недоразумения може да до-
веде това. Първо колегата ви може да 
помисли, че благодарността му не се 
равнява на вашите услуги. Но може и 
погрешно да помисли, че вие винаги 
сте готов да направите това за него. 
Така че, ако ви кажат „Благодаря”, от-
говорете просто „Моля”!

3. Ще се опитам
Вашият шеф не иска да опитате, а 

работата да се свърши. Вие не сте на 
обучение, че да се опитвате. Когато 
казвате така за работа, която ви въз-
лагат, говори че не сте уверен в себе 
си и имате ниско самочувствие.

4. Мразя го/я
Разбираемо е, че при работа с го-

лям брой хора в една организация, 

оСЕМ НЕЩа,
Които НиКога НЕ трЯБва  

да КазватЕ На раБотНото Си МЯСто
не всеки ще се окаже приятелски на-
строен. Винаги ще има хора, които са 
сърдити, раздразнителни и ненуж-
но претоварени. Вие ще ги мразите 
– бъдете сигурни в това! Но никога 
не можете да го казвате – вие сте на 
работа, както той или тя. 

5. Ето как се прави.
Ако това е начина, по който вие 

правите нещо, то това не означава, че 
това е начина, по който всички тряб-
ва да го правят. Може да има и други 
начини да се свърши нещо. Бъдете 
широко скроени и приемайте нови 
идеи, които да доведат до промяна в 
стила на работа.

6. Не мога да направя нищо по въ-
проса.

Винаги има нещо, което можете 
да направите по всеки проблем, сти-
га да искате. Когато на работа каз-
вате „не мога”, това винаги означава 
„не искам”. Е, очаквайте скоро да ви 
освободят, или по-добре напуснете 
сами.

7.Аз съм твърде зает
Вие никога не сте твърде заети. 

Ако има работа, тя трябва да бъде 
свършена. Вие трябва да бъдете до-
волни от работата, която имате и 
ако нещо допълнително се изпречи 
на пътя ви, обяснете ситуацията и 
поискайте помощ, вместо да се про-
изнасяте категорично, без хората да 
разбират какво имате предвид.

8. Вие хора сте...
Никога не се обръщайте към ко-

легите си от екипа с някакви опреде-
ления „вие хора сте...”, защото това е 
един вид обида. Такива обиди се раз-
пространяват като „горски пожар”. И 
няма да мине много време, и вие ще 
се славите като човек, който не ува-
жава своите колеги. 

За да расте здраво и жизнено де-
тето ви, то трябва да приема доста-
тъчно количество от трите основни 
храни – белтъчини, въглехидрати и 
мазнини.

Основен източник на белтъчини 

са млякото и млечните продукти, 
месото и яйцата. Детето ви трябва 
да изяжда дневно поне чаша мляко, 
парче сирене или кашкавал, месо – 
два, три пъти седмично, и по едно 
яйце през ден.

Въглехидратите са основно „гори-
во” за мозъка и са жизнено необхо-
дими. Но с тях не бива да се прекаля-
ва. Защото те са основен виновник за 
затлъстяването и за диабета. Източ-
ник на въглехидрати са плодовете, 
медът, хлябът /за предпочитане ти-
пов/, макаронените изделия.

В последно време мазнините се 
анатемосват, но те изграждат клет-
ката, служат за производство на 
хормони и др. Качествени мазнини, 
като краве масло,  и зехтин трябва да 
присъстват в детското меню, но без 
да се прекалява. Маргаринът не се 
препоръчва.

Излишно е да се дават справки за 
грамажи и проценти – едва ли някой 
храни детето си с калкулатор в ръка. 
Но е добре да се знаят някои лесни 
правила, които гарантират здраво-
словното хранене.

1. Кърмете детето си колкото 
може по-дълго.  

Кърмата е естествената човешка 
храна и задоволява напълно всички 
нужди на бебето. /И най-качестве-
ното мляко от крава – е за нейното 
теленце./ Ако по някакъв начин кър-
мата ви намалее, или спре, предпо-
читайте адаптираните млека, чийто 
състав максимално се доближава до 
майчиното мляко.

7 правиЛа 
за здравоСЛовНо ХраНЕНЕ На 

НаЙ-МаЛКитЕ дЕца
2. Захранете детето с друга хра-

на, освен кърма, тогава когато то е 
готово за това. Ранното захранване, 
особено с неподходящи храни, води 
до алергии и храносмилателни раз-
стройства.

3. Създайте здравословни храни-
телни навици. Вкусът се култивира. 
Ако малкото дете не познава вкусът 
на шоколада например, то няма да 
проявява интерес към него. Непра-
вилното хранене, липсата на вита-
мини от плодовете и зеленчуците 
изтощават имунната система и деца-
та боледуват. Вредни за децата са и 
рафинираното нишесте, оцветители, 
консерванти и подобряващи вкуса 
вещества, Е-та с цифра след тях.

4. Избягвайте безалкохолните на-
питки. Освен боя и вода, те съдържат 
и огромно количество захар или друг 
подсладител, които претоварват пан-
креаса и рушат зъбите.

5. Създайте подходящ хранителен 
режим на детето. Когато детето се 
храни в определен час, стомахът за-
почва предварително да отделя сто-
машни сокове и храната се усвоява 
по-лесно и по-добре.

6. Храненето трябва да е приятно, 
за да е пълноценно. установено е, че 
храната се усвоява по-добре, когато 
детето се храни в приятна обстанов-
ка. Макар и малки, децата имат раз-
вито чувство за естетика. Поднесете 
храната в красиви съдове, на чиста 
покривка, с подходящи прибори и 
добре оформена порция. Грешка е 
разказването на приказки и отвли-
чане на вниманието на детето само и 
само да хапне нещо.

7. И най-важното – никога не 
насилвайте детето да яде. Това е 
най-сигурният начин детето ви да 
стане злоядо.



Тишина 1515 февруари 2016

Фондация „Глухи без грани-
ци” организира провеждането на 
предстоящо гостуване на светов-
ноизвестния глух шоумен и ак-
тьор от САЩ Джон Мейсър.

Организаторите на събитието 
са поканили г-н Мейсър да пред-
стави своето шоу в столичния 
Централен военен клуб, нами-
ращ се на ъгъла на ул. „Г. С. Ра-
ковски” и бул. „Цар Освободи-
тел” в столицата, на 11 март т. г. 
от 19 ч.

След шоуто организаторите са 
предвидили и малък коктейл в 
чест на г-н Мейсър; а на другия 
ден - 12 март, в хотел „Рамада” от 
19 ч. ще се състои т. нар. „Холи-
вудски бал”.

Желаещите да присъстват на 
шоуто и бала могат да закупят 
билети в пакети с цени: 80 лева - 
ВИП, 70 лева - средни места, и 60 
лева - нормални места. 

За контакти и закупуване на 
билети се обръщайте единствено 
към екипа на фондацията чрез 
социалната мрежа Facebook: 

Mitko Ykimov, Ceco Kounchev, 
Gabriela Kolitsova, Nina Vasileva, 
Barbiff Beatdown, Boryana 
Topchieva, Pamela Stefanova, Nuri 
Yasharov.

Шоу на джон Мейсър в София

Хумор

Затрупвах редакцията с актуални 
материали и се пръсках от яд, кога-
то ми ги връщаха. А когато веднъж 
с моите два материала ми върнаха 
и три чужди, побеснях. Тогава сед-
нах, натраках стотина реда по един 
особено наболял въпрос, подписах 
под тях известният поет, белетрист 
и критик Гуню Гуглев, и изпратих 
писмото в редакцията. След седмица 
видях материала си цъфнал на първа 
страница.

- Видя ли? – влетя в стаята ми ше-
фът, размахвайки вестника. – Видя 
ли как хората слагат пръст в раната 
и хващат бика за рогата? Такъв ма-
териал чакам с години от тебе, но ти 
две приказки на кръст не можеш да 
кажеш! Абе, големият творец си е го-
лям! – махна той с ръка, изгледа ме 
презрително и тръшна вратата.

„Ще видиш, като се изяснят неща-
та! – рекох си наум. – Ще видиш дали 
мога или не. Ще ахнеш, като разбе-
реш кой е големият творец.”

Изчаках седмица да подготвят 
хонорарите, отивам в редакцията  
обяснявам номера. 

- Ясно – гледа ме съчувствено ка-

Мъж и жена се разхождат из пар-
ка. Среща ги друг мъж и поздравява 
жената.

- Кой беше този? – пита съпругът.
- Член на моя кръжок! – отговаря 

гордо тя. 
Поздравяват я втори, трети, чет-

върти мъж и жената винаги отго-
варяла с „член е на моя кръжок”. 
Най-после се задала млада краса-
вица, която с усмивка поздравила 
мъжа.

- Коя е тази? – попитала съпруга-
та.

- Кръжока на моя член! – отгово-
рил доволен съпругът.

*    *    *    *    *
- Жена ми си е внушила, че съм 

Ротшилд. – казва пациент.
- Няма нищо обезпокоително! – 

отговаря психиатърът.
- Как така няма, като всеки ден 

иска да й нося по две кебапчета! С 
моята пенсийка... или и Вие смятате, 
че съм Ротшилд?

*    *    *    *    *
- До вчера беше такова кротко 

хлапе, а днес ругае като хамалин. 
Какво се е случило?

- Взех го със себе си, когато оти-
вах на пазар. Имаше дълга опашка и 
всички коментираха новите цени.

*    *    *    *    *
- Поля ли зеленчуците на вилата? 

– пита съпругата.
- Нали ти казах, че още щом оти-

дох, заваля проливен дъжд!
- Можеше да облечеш мушамата 

и пак да полееш! Нали за това отиде, 
или само да харчим пари на вятъра?

*    *    *    *    *
- Издържа ли? – пита студентка 

излязла от изпит своя колежка.
- Издържах два пъти, но втория 

път доцентът хич го нямаше.

*    *    *    *    *

- Години? – пита съдията свиде-
телка, която малко недочува.

- Около тридесет.. – отговаря сви-
детелката свенливо.

- Да разбирам ли това „около” 
като двадесет отгоре?

*    *    *    *    *
Момченце и момиченце играят.
- Искаш ли да играем на мъж и 

жена? – пита момченцето.
- Може – съгласява се момиченце-

то, - но няма много да ме биеш!

*    *    *    *    *
- Сигурно и двата салама са ку-

чешки. Защо единият е по-скъп?
- По-евтиният е от помияри, а 

по-скъпият – от породисти кучета.

*    *    *    *    *
- Като минавам вечер през парка, 

все се страхувам да не ме изнасили 
някой.

- Вземи със себе си фенерче.
- Защо пък фенерче?
- Ако усетиш, че има такава опас-

ност, просто си светни в лицето и на-
падателят ще избяга веднага.

*    *    *    *    *
- Съпругът ми е толкова делика-

тен! Вчера по много оригинален на-
чин ме нарече пиленце!

- Какъв беше този оригинален на-
чин?

- Каза ми, че имам по-малко мо-
зък от една кокошка!

*    *    *    *    *
- Погледна ли съпруга си в очи-

те, веднага разбирам какво мисли за 
мен! – хвали се съпругата.

- Така ли? – удивлява се приятел-
ката й. – Тогава недоумявам защо 
още не си го изгонила, след като раз-
бираш какво мисли за теб?

*    *    *    *    *
- Това, че апетитът идва с яденето, 

е чиста глупост.

- Защо мислиш така?
- Ами от два дни не съм ял, а апе-

титът ми е страхотен.

*    *    *    *    *
- Дори ножчетата за бръснене 

развалиха! – мърмори дядото на из-
лизане

- Капризничи1 – заявява мъдро 
на баба си внучето. – Сутринта си 
острих боичките с това ножче и ре-
жеше отлично!

*    *    *    *    *
В полицейското управление раз-

питват група селяни:
- Женен ли си? – пита началникът.
- Да, за жена – отговаря селяни-

нът.
- За жена, разбира се! Ти виждал 

ли си женен за мъж?
- Виждал съм!
- Кой бе? – изумява се началникът.
- Жена ми, сестра ми, братовчед-

ките...

*    *    *    *    *
- Като съм легнал сутринта, та цял 

ден...
- Как цял ден, като сега е едва 

обяд?
- Е, да, обяд е. Но аз пак лягам...

*    *    *    *    *
- Той е луд! – заявява съпругата.
- Доказателствата? – пита съдия-

та.
Вместо нея отговаря съпругът:
- Доказателствата са неопровер-

жими. Така като я гледате, кой нор-
мален човек би я взел за жена? Само 
луд.

*    *    *    *    *
- Само за секунда изпуснах вла-

ка!!!
- А като те слуша човек, ще си по-

мисли, че си го изтървал с два часа.
Слав Делиславов
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голямото си е голямо
сиерката, - но господин Гуглев дойде 
рано сутринта и си взе хонорара за 
материала, който твърдите, че е Ваш. 
Даже почерпи кутия бонбони. Не се 
тревожете, - окуражи ме тя. – Той 
беше в чудесно настроение и съм 
сигурна, че няма да ви стори нищо 
лошо. Изобщо, големият автор си е 
голям.

Срещнах Гуглев след седмица. 
- Аз – казвам, - господин Гуглев, 

съм този, който дръзна да използва 
името Ви. Исках да повдигна този въ-
прос, пък и да докажа, че мога..

Говоря и чакам да изтръпнал пър-
во да ме наругае, после да хвърли в 
лицето ми жалкия хонорар и чак ко-
гато се успокои, да каже: „Станалото 
– станало. Ще се обадя в редакцията, 
за да кажа кой е истинският автор.”

Но нямаше нито ругатни, нито 
хвърлен в лицето хонорар. Гуглев ме 
потупа по рамото, усмихна се при-
ятелски и отмина великодушно и с 
достойнство, без да каже дума. 

Наистина, големият автор си е го-
лям автор.

Слав Делиславов

СЪЮЗ НА ГЛуХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИЗДАТЕЛ:

СОНЕТЕН ТРИПТИХ

Аз исках с никога неказани слова
да ти разкажа колко те обичам,
и как с най-ласкавите имена
в копнежа и в съня си те наричам.
Душата ти със милващи ръце
погалил, да намеря път към нея.
И цялото си влюбено сърце
в тиха изповед пред тебе да излея,
на цял свят нежността да събера
в едничка дума, за да ти я кажа...

Аз исках... Но навярно нещо съм сгрешил,
навярно нещо важно съм пропуснал.
Или до лудост в теб съм влюбен бил,
или навярно моите устни
са шепнели във сладка изнемога
как страстно и как пламенно те любя,
как нито миг без теб не мога,
как се страхувам да не те загубя,
как своя дъх готов съм да ти дам, 
а аз да взема твоята болка.
В сърцето си за теб издигнах храм,
за да ти служа дълго, предано и много!

***
Ала по-важен бил добрият тон,
спокойната любов, доволно гледащи очи.
Един болезнен вопъл, един отчаян стон
би могъл чувствата да помрачи.
Не сгрява никого любовният ни жар,
само очите ни изпълва с дим.
Сълзи в очите – ах, какъв кошмар,
Мътилка от размазан грим.

***
ДЪРВО В ПОЛЕТО

Далече от прохладните градини,
от грижите на вещи градинари,
разгръща свойте клони от години
за радост на орачи и жътвари.

Самò, далече тук сред равнината,
не знае старост, нито пък умора.
Защото черпи сили от земята
И дружи с отрудените хора.
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Студеното време, вече е факт и 
ни предстоят още няколко студени 
месеца. Най-засегнатата част от на-
шето тяло в този период е кожата ни. 
Под влияние на студа, тя става суха, 
опъната, често напукана и лющеща 
се на места. Често това води и до 
възпалителни процеси и болезненни 
ранички.

Знаем, че най-засегнати са лицето, 
ръцете и подбедриците, но могат да 
бъдат и други участъци от нашето 
тяло. Според специалисти - дермато-
лози, настъпва нарушение в междук-
летъчните връзки в структурата на 
кожата, което води до загуба на вода. 

Ето защо изключително важно е 
да обърнем внимание на козмети-
ката, продуктите, които използваме 
през зимата. Те не трябва да бъдат 

с изсушаващи, или дразнещи със-
тавки – като сапуни, или по-твър-
ди почистващи продукти. Този тип 
продукти предизвикват увреждане 
на най-горния слой на кожата. 

Ако кожата ви не е тип „мазна“ 
избягвайте ексфолиантите, или из-
ползвайте такива, специално за суха 
кожа. Някои специалисти предлагат 
дори, използването на омекотяващи 
шампоани за коса, като подходящо 

кЕБАп С пАТлАДЖАНИ
Необходими продукти:
1 кг. месо /свинско, телешко, ов-

нешко, пилешко/
125 гр. краве масло
1 кг. патладжани
1 супена лъжица брашно
1 чаена чаша прясно мляко
Черен пипер
Начин на приготвяне
 Месото се нарязва на хапки  и са 

задушава в половината масло и вода, 
докато омекне.

Патладжаните се опичат, обелват 
и смилат на пюре. В останалото мас-
ло се запържва брашното, прибавя 
се пюрето от патладжаните, осолява 

Напоследък не едно и две научни 
изследвания потвърждават колко е 
полезен шоколадът за нашето здра-
ве. Независимо дали е фин млечен 
или черен, шоколадът ни дава сила и 
енергия. Ето как:

пОВДИГА ТАНУСА И  
лИБИДОТО

Той е богат на магнезий и е мощен 
лек за антистрес. Освен това съдър-

омекотяващо действие и за кожата 
ни през зимата.

Горещата вода и дългото стое-
не във ваната или под душа, също 
водят до изсушаването на кожата. 
Отоплителните уреди, климатиците 
в домовете, в колите и на работните 
места, също са част от факторите, 
които водят до сухота на кожата ни. 
Използването на различни видове 
овлажнители на въздуха е добър на-
чин за положително повлияване на 
проблема.  

Подходящите козметични проду-
кти са важен елемент в поддръжката 
на сухата кожа. Нанасяйте сутрин 
и вечер и винаги след душ или вана 
омекотяващи и овлажняващи кре-
мове със съдържание на АНА и ВНА 

– (подходящи 
к о з м е т и ч н и 
киселини). Те 
са идеални за 
сухи ръце, кра-
ка и за лицето. 

Тук искам 
да припомня и 
за прекрасното 
и благотвор-
но влияние на 
п р и р о д н и т е 
масла – бадемо-
во, кокосово, от 
пшеничен за-
родиш, зехтин 
и др. На нашия 
пазар вече има 

и масло от растението – монои, с из-
ключителен ефект при сухата кожа. 
Маслата можете да нанасяте на тъ-
нък слой върху най-сухите участъци 
на кожата си. 

Грижейки се с необходимото вни-
мание и любов към тялото си, можем 
да постигнем комфортно състояние 
на кожата ни и през студените зимни 
месеци.  

Мария Димитрова

Достатъчно е да ги измием, подсу-
шим и поръсим със солта и черния 
пипер, като хубаво се втрият. Разто-
пяваме маслото, смесваме го с меда и 
с тази смес намазваме добре пържо-
лите.

Нареждаме ги в тавичка, залива-
ме ги с бирата и половин чаена чаша 
вода. Покриваме тавата с фолио и я 
слагаме в студена фурна. Включваме 
на 200 градуса и печем час и полови-
на. Десетина минути преди края на 
печенето, махаме фолиото и оста-
вяме да се зачервят пържолите и да 
добият апетитен вид.

Гарнитурата е според вашите вку-
сове и възможности, но обезателно 
се поднася с чаша бира, или вино.

ЯБЪлкОВ пАЙ С БИСкВИТИ
Продукти:
- Един килограм ябълки, обелени 

и нарязани на резени,
- Два пакета чаени бисквити /

зависи от големината на формата, в 
която ще го правите/

- пакетче масло /може и повече/
- чаена чаша захар,
- чаена чаша брашно,
- чаена чаша едро счукани орехи,
- 5 яйца,
- 1 пакетче бакпулвер, 
- 2 пакетчета ванилия
Приготовление:
Разбиваме с миксер яйцата със 

захарта до побеляване. Размесва-
ме бакпулвера с брашното и го из-
сипваме в яйчената смес, слагаме 
и ванилията, разбъркваме добре и 
го оставяме настрани. Разтопяваме 
маслото в тавата, подреждаме върху 
маслото бисквитите, като попълваме 
празните места с разчупени /да се по-
лучи нещо като основа /блат/. Върху 
бисквитите нареждаме ябълките, 
върху тях орехите и завършваме с 
тестото. Поставяме пая в предвари-
телно загрята фурна и печем на 150-
180 градуса около 45 минути. Готови-
ят пай поръсваме леко с пудра захар.

Лесно, бързо и вкусно!
Стефка Владимирова

Всяка следваща дума се получава от пре-
дишната, като добавяте една буква, като 

местата на буквите могат да се размест-
ват.

1. Шестата буква от азбуката. 2. 
Силно английско пиво. 3. Балкан-

ска парична единица. 4. Поема от 
Дора Габе. 5. Френски композитор 

(1875-1937) - „Болеро“. 6. Аржен-
тински писател и обществен 

деец (1914-1984) - „Тъмната 
река“. 7. Село в Софийски 

окръг, Ихтиманска общи-
на. 8. Член на рицарски 

орден (мн. ч.).
Съставила:  

Василка Кирова

пирамида

НАДЯСНО: 1. Втората по отда-
леченост планета от Слънцето след 
Меркурий. 2. Тайна условна дума. 3. 
Държава в Сев. Америка. 4. Предме-
ти с худ. стойност за украса на чове-
ка. 5. Луксозен файтон. 6 Летателно 
устройство, по-тежко от въздуха, 
което се движи от реактивен двига-
тел. 7. Сладки картофи. 8. Планински 
храст с червени, сочни и ароматни 
плодове (мн. ч.). 9. Обширна ливада.

НАлЯВО: 2. Град в Пазарджишки 
окръг. 3. Кран, запушалка на каца и 
подобни. 4. Жителите на една страна 
(мн. ч.). 5. Крило на врата или прозо-
рец. 6. Вид дребна върба. 7. Вид кръг-
ла мека шапка без периферия (мн. 
ч.). 8. Мащабно намалени модели. 9. 
Вид американска маймуна с брада и 
бакенбарди. 10. Вид храсти, по-рядко 
дървета от сем бъзови.

Съставил:  
Иван Манчев

дъги

Судоку

проБЛЕМЪт – „СУХа КоЖа“  
прЕз зиМата

жа кофеин и теобромин, които борят 
умората. Най-важното е, че шокола-
дът стимулира отделянето на ендор-
фини – хормоните на радостта. Нещо 
повече, в него се съдържа „фениле-
тиламин”, хормонът, който се отделя, 
когато сме влюбени.

ВлИЯЕ ДОБРЕ НА СЪРДЕЧ-
НОСЪДОВАТА ДЕЙНОСТ

Сред многото полезни вещества, 
които влизат в със-
тава на какаото са 
полифенолите - ан-
тиоксиданти, които 
помагат за възобно-
вяването на клетки-
те в организма. 

Тези ценни веще-
ства неутрализират 
действието на сво-
бодните радикали, 
предизвикани от за-
мърсяването, умора-
та, тютюневия дим, 
или слънцето.

Още по-важно е, 
че успяват да пре-
борят лошия хо-
лестерол, който е в 
основата на атеро-

склерозата, и така намаляват риска 
от поява на тромбози и водят до спад 
на артериалното налягане.

И с това добрите новини не 
свършват – оказва се, че мазнините, 
които се съдържат в това лакомство, 
са далеч по-безвредни, отколкото 
смятаме. В шоколада има мастни по-
ликиселини, които намаляват ниво-
то на лошия холестерол.

ШОкОлАДЪТ Е „НЕВИНЕН” зА 
ОБВИНЕНИЯТА ЧЕ :

- Води до рязко повишаване на 
кръвната захар. Не, той е с ниско съ-
държание на глицерин и може бързо 
да бъде усвоен без да причинява рез-
ки скокове на инсулина.    

- Същото се отнася и за кариесите 
– шоколадът не е техен причинител, 
защото танинът, който се съдържа в 
какаото, намалява образуването на 
зъбната плака.

Единственият недостатък е, че 
прекалената консумация води до по-
качване на килограмите. Така че, 

 ХАпВАЙТЕ, НО БЕз  
ДА пРЕкАлЯВАТЕ!

ШоКоЛадЪт Си Е Направо поЛЕзЕН

се, добавя се млякото, и  се бърка за 
да се получи средно гъсто пюре. Из-
сипва се в красиво плато,  отгоре се 
нарежда месото. Поръсва се с черния 
пипер и се сервира. Може да се поръ-
си и със свеж магданоз.

кРЕХкИ СВИНСкИ пЪРЖОлИ
Необходими продукти:
Един кг. свински пържоли – врат-

ни, или котлети /по ваш избор/
Две супени лъжици мед
Половин чаена чаша бира
20 гр. краве масло
Сол и черен пипер
Приготовление :
За да станат пържолите крехки 

и сочни не трябва да ги начукваме. 

вкусно
За всекиго по нещо


