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ВЕСТНИК „ТИШИНА” 
НА 60 ГОДИНИ

ВЕСТНИК „ТИШИНА” ПРЕЗ ГОДИНИТЕ „ТИШИНА” – ВЕСТНИКЪТ, 
БЕЗ КОЙТО НЕ МОЖЕМ

НЕКА ДА ГО ИМА!

Драги читатели на вестник 
„Тишина”, приятели и сътруд-
ници, нашият вестник стана 
на 60 години! Чест е за Съюза 
на глухите в България тази го-
дишнина - защото у нас вече 
са много малко печатните спе-
циализирани издания с толко-
ва дълголетна история.

 Съюзът на глухите в България 
60 години отстоява и изпълнява 
една от най-хуманните си цели 
– да информира пълноценно 
членовете си; да пропагандира 
целите, идеите и стремежите на 
съюзното ръководство, да при-
общава и присъединява всеки 

един – ръководство, членове, 
приятели и съмишленици за об-
щата добра работа чрез вестник 
„Тишина”.

Днес Съюзът на глухите в 
България държи още повече 
работата на съюзното ръко-
водство да бъде „прозрачна”, 
да се знае от всички и именно 
с тази цел информационната 
политика на СГБ е негов при-
оритет. Затова и финансово, и 
морално подкрепяме тази дей-
ност. А чрез вестник „Тишина” 
търсим и намираме обратната 
връзка със съюзните членове 
– неговите читатели, без която 
не можем.

Изключително приятно е да 
отправя и своите поздравления 
към всички, които са работили 
и продължават да работят във 
вестник „Тишина” – както главни 
редактори, редактори и сътруд-
ници-кореспонденти от страна-
та. Всеотдайно и с много любов 
те са се посветили на идеала за 
добруване на глухите хора. Не е 
необходимо да цитирам имена-
та им – многократно сме ги виж-
дали на страниците на вестника. 

Искам да благодаря и на ре-
довите ни дописници от цялата 
страна, които всеки месец ни 
информират чрез вестника за 
всичко, което става в нашата 

общност по градове и села. Тех-
ните материали със снимки са 
една наистина безценна инфор-
мация, защото благодарение на 
нея научаваме за всичко и раз-
пространяваме опита и успехи-
те си. 

Вестник „Тишина” ни прави и 
приятели. Сближава ни и когато 

имаме проблеми, и когато има-
ме радостни моменти. Защото в 
него можем публично да кажем 
мнението си. Да критикуваме 
дори. Но и да бъдем заедно и 
силни, когато трябва да се бо-
рим с несправедливостите.

Така беше, когато преди ня-
колко години, всички изразихте 

недоволството си във вестни-
ка от закъснялото приемане на 
Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания. Тогава 
вашите предложения, публи-
кувани във  вестник „Тишина”, 
станаха официален документ 
на СГБ за Министерския съвет. 
Всички те бяха гласувани и в 
парламента.

Така беше и сега, през изми-
налата година, когато бе приет 
законопроектът за ползването 
на тел. 112 със смс от хора с ув-
реден слух. Аз, като председател 
на Съюза на глухите в България, 
бях силен да изисквам всичко от 
институциите. Защото знаех, че 
зад мен сте вие – хората, които 
години наред писахте във вест-
ника и изисквахте това. И успях!

Благодаря ви, драги сътруд-
ници и автори на в. „Тишина”! 
Благодаря, че ви има!

А на вестник „Тишина” нека 
всички заедно да пожелаем бла-
гополучие! В името на нашата 
кауза, която трябва да  разпрос-
траняваме в обществото. Чрез 
един вестник, който 60 години 
вече служи на глухите хора.

Нека да го има!

Николай НИНОВ, 
председател на Съюза на 

глухите в България

На III конгрес на Съюза на 
глухите в България, проведен 
в края на 1955 г., e взето реше-
нието за издаване на съюзен 
печатен орган с първоначално 
заглавие „Фронт на глухите”. 

Подготовката по създаването 
на идейната концепция, поста-
вянето на основите на органи-
зационно-творческия процес, 
изграждането на редакционен 
екип и на мрежата от корес-
понденти се осъществява през 
цялата 1956 г. На III пленум на 
СГБ през декември същата годи-
на ръководството утвърждава 
вестникът да се казва „Тишина” и 
неговият първи брой излиза от 
печат на 16 януари 1957 г. 

За главен редактор на вестни-
ка е назначен Венелин Иванов, 
сурдопедагог. До 1959 г. „Тиши-
на” излиза в 12 броя годишно 
на 4 страници малък формат в 
тираж 3000 бр. 

Впоследствие страниците му 
стават осем. През 1961 г. броеве-
те са 24, но пак в 4 страници и с 
тираж 3500 бр. През 1964/1965 
г. вестникът излиза в 22 броя с 8 
страници и тираж 3700 бр.

От 1967 до 1968 г. главен ре-
дактор на в. „Тишина” станал Ни-
колай Добрев. Вестникът изли-
зал в 4 страници голям формат.

Сийка Горчивкина е назна-
чена за главен редактор на вест-
ника през 1969 г. На този пост тя 
е до 1980 г. Вестникът излиза 22 
броя, с 4 големи страници и ти-
раж 5500 бр.

Успоредно с броевете, отделът, 
ръководен от г-жа Горчивкина 

(тогава се нарича „Печат и про-
паганда”), издава редица богато 
илюстровани цветни пропаганд-
ни брошури и дипляни (някои на 
чужди езици): „Развитие на тихия 
спорт в България”; „Трудовият 
живот на глухите в НРБ”; „Живот 
и дейност на глухите в България”; 
„Пълноценни и пълноправни по 
пътя към интеграцията”, сборник 
с литературни творби на глухи 
автори и др. По инициатива на 
главния редактор Сийка Гор-
чивкина през 70-е години за-
почват да се провеждат вече-
ри на поезията с участието на 
поети с увреден слух, а също и 
така наречените „приемни” или 
казано по-простичко – срещи с 
читателите, в клубовете на РО 
и цеховете на предприятията. 
Те стават изключително попу-

лярни и печелят признанието и 
уважението на всички членове.

Красимир Георгиев е след-
ващият главен редактор на 
вестника и ръководи отдела, 
преобразуван в комплексна 
редакция „Тишина” от 1981 до 
1987 г. През този период тира-
жът нараства до 5700 бр.

Във връзка с 25-годишнината 
на вестника за големите заслуги 
за идейното и естетическото въз-
питание на хората с увреден слух 
в България с указ № 2834 /1981 г. 
на Държавния съвет вестник „Ти-
шина” е награден с орден „Кирил 
и Методий” втора степен, а през 
1987 г. по повод 30-годишния си 
юбилей, вестникът е награден 
със златна съюзна значка.

На стр. 2

Йорданка Димитрова, 
главен редактор на вестник „Тишина”

Уважаеми читатели и драги приятели,
60 ГОДИНИ  ВЕЧЕ  ИМА ВЕСТНИК „ТИШИНА”
60 години за един вестник! 
Дори и в история на българската журналистика това 

звучи като рекорд  по дълголетие. 
Един вестник - надживял времената, а и всичките 

обществени промени в нашата България през тези години! 
Няма такъв вестник!
А защо ли?  Отговорът не е еднозначен. 
Започва от първата страница на първия брой на вестника 

от 16 януари 1957 година, където в уводната статия е 
записано:

„Освен задачата да просвещава глухите, да ги информира 
за политическия и културен живот у нас и в чужбина, 
в. „Тишина” си поставя задача и да запознава нашата 
общественост с възможностите, с достиженията, с труда 
и живота на членовете на Съюза на глухите в България, да 
популяризира широко неговото дело”.

 Да – това е най-доброто послание за всички времена!
Но ако потърсим  другите важни знаци в този многозначен 

отговор, ще ги намерим само там – при  хората, които са 
работили и  работят за вестника и сега. 

Точно така – хората! 
Журналистите, които са обичали вестника с цялата своя обич! 

Които са давали всичко, за да излиза „Тишина”! Всичко – това е 
самата истина!  

И аз направих това сега.
 На мен се падна щастието точно в този ден – на 16-и януари  

2017 година – 60 години по-късно,  да  напиша тези редове, като 
главен редактор сега.

Но не мога в тези редове да не спомена имената на главните 
редактори преди мен, които са ми предали тази преданост. И 
нека да  кажа имената им – Венелин Иванов, Николай Добрев, 
Сийка Горчивкина, Красимир Георгиев, Лиляна Елицина, Катя 
Илиева. 

На стр. 2
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„ТИШИНА” – ВЕСТНИКЪТ, 
БЕЗ КОЙТО НЕ МОЖЕМ

От стр. 1

Е, дай Бог всекиму такива предшественици!
Дай Бог всекиму и щастието, с което аз и колективът на 

вестника подготвяхме този юбилеен брой.

Обичаме ви, „Тишина”! – нямаше ден, в който да не 
получавахме  такива думи.  Думи, които бих искала сега да 
предам и на всички, които през тези 60 години са работили във 
вестника! 

Защото всички ние сме правили вестника с много любов!

Колко превратности е поднасял животът през тези 60 
години на Съюза на глухите в България. А вестникът е имал 
задължението да ги свежда  до знанието на глухите хора. 
Колко възходи, но и трудни преходи към ново и по-ново време 
е трябвало да отразява на страниците си съюзният вестник 
„Тишина”.  

И нека сега да кажа – винаги вестникът е правил това с чест!

В някои  години неговите редактори са имали доверието да 
бъдат организатори на съюзната дейност. В по-късни години са 
били и критикуващи институциите. А в последно време, освен 
тези две дейности, вестникът имаше нелеката задача да бъде 
балансъор между житейски и политически страсти – и сред 
нашите членове дори.

Днес - честно и почтено мога да кажа, вестникът е друг. 
Надявам се да е истинският вестник на времето, в което живеем. 
Добро, или лошо е времето ни – каквото го има! Но така го 
отразява  вестникът ни. Обективно, честно и почтено – според 
най-чистите правила на журналистиката.

Благодарение на професионализма на редакционния екип,  
благодарение на усърдието на многото наши кореспонденти и 
автори  от цялата страна.  

Честит да бъде и за тях този ЮБИЛЕЙ!

Ще го има вестник „Тишина”. Нищо да може да го замести.
И нека е така – за много години напред!

Вестник „Тишина” през годините
От стр. 1

През периода 1987-1989 
г. вестникът продължава да 
излиза – но без пряк ръко-
водител, благодарение на 
всеотдайността и усилията 
на редакционния екип в ли-
цето на Нешо Мустакерски, 
Мария Михайлова, Виолета 
Церовска, Петя Димова (Пе-
тра Ганчева) и Пламен Кон-
стантинов. През годините 
1981-2016 в състава на ре-
дакцията, освен гореспоме-
натите редактори, бяха още 
Траян Първанов, Велизар 
Николов (който за кратко 
време бе временно изпълня-
ващ длъжността главен ре-
дактор), Даниела Божилова, 
Силвана Павлова и Христина 
Чопарова.

През 1989 г. Лиляна Ели-
цина е назначена за главен 
редактор и заема този пост до 
2002 г. Под нейното ръковод-
ство вестникът променя обли-
ка си, започва да излиза в ма-
лък формат 22 пъти годишно, с 
детско приложение „Звездица”, 
което се отпечатва като при-
турка; а тиражът е 2000 бр. 

През този период - края на 
90-е години, редакцията на в. 
„Тишина” доброволно поема 
нелеката задача да стане ини-
циатор и организатор на реди-
ца събития с голяма значимост 
за Съюза на глухите в България, 
за издигането на авторитета му 
и извоюването на стабилна-
та му позиция в обществения 
живот като национално пред-
ставена неправителствена ор-
ганизация на хора с уврежда-
ния. Ярко е участието на редак-
ционния екип в отстояването 
на закони и поднормативни 
документи, които се отнасят 
пряко или косвено до защитата 
на правата на хората с увреден 
слух, осъществяват се срещи с 
ръководители и представите-
ли на държавни институции. 
Всяка година редакцията е ор-
ганизатор на пресконферен-
ции по редица поводи – като 
Международния ден на хората 
с увреждания и инициира съв-
местни прояви със сродните 
организации на и за хора с ув-
реждания. 

През 1994 г. по повод 60-го-
дишния съюзен юбилей е из-
даден сборникът „А тишината 
е само моя”, който включва 
творби на глухи автори, чийто 
съставител и редактор е Петра 
Ганчева. През 1998 г. и 2000 г. 
редакцията осъществява про-
веждането на първия и втория 
в България международни се-
минари на тема „Правата на хо-
рата с увреждания” с участието 
на над 120 души от страната и 
чужбина, като успява да изда-
де в две отделни брошури (на 
български и английски език) 
докладите на участниците в се-
минарите.

С активното участие и съ-
действие на редакцията на 
вестник „Тишина”, по решение 
на Изпълнителното бюро, над 
три години периодично се из-
дават бюлетинът на АРДУС и 
други специални приложения, 
посветени на спечелени про-
екти по проблемите на лицата 
с увреден слух; излизат от пе-
чат специализирани сборници, 
брошури, дипляни и др. 

От 2003 г. до 2007 г. главен 
редактор на вестника е Катя 
Илиева. 

От 2008 г. и досега главен 
редактор на вестника е Йор-
данка Димитрова. Вестникът 
излиза в малък формат, 22 пъти 
годишно (два пъти месечно) и 

е целият цветен, за голяма ра-
дост на неговите верни читате-
ли.

За тези 60 години, от първия 
излязъл брой до днес, вестник 
„Тишина” извоюва своето мяс-
то в живота на хората с увре-
ден слух и в българския печат, 
утвърди се и стана неразделна 
част от съюзната дейност, не 
без всеотдайното и безкорист-
но сътрудничество на корес-
пондентите и секретарите 
на РО и ТО от цялата страна. 
Трябва да поясня, че до 1989 г. 
в системата на СГБ се водеше 
така нареченото социалисти-
ческо съревнование сред ра-
йонните организации и пред-
приятията „Тих труд”. Едно от 
изискванията за класиране на 
първо място бяха изпратените 
дописки за дейността на район-
ните дружества, както се нари-
чаха тогава и броят на абони-
ралите се за вестника членове. 
Така първите тогава секрета-
ри на районните дружества 
и териториалните организа-
ции към тях стават и първите 
дописници и кореспонден-
ти. Сред тях, които вече не 
са сред живите, са Венелин 
Иванов; Георги Апостолов, 
дългогодишен приятел и по-
мощник на редакцията; Хрис-
то Шойлев, автор и фотограф; 
Колю Коев от Шумен; Ана-
стас Статев от Добрич; Георги 
Грънчаров, организационен 
секретар на РД-Горна Оряхови-
ца; Киряк Пеев, организацио-
нен секретар на РД-Хасково; 
Иван Матеев, организационен 
секретар на РД-Варна; Спаска 
Джангозова, организационен 
секретар (координатор на РО) 
на РД-Пловдив; Боян Корита-
ров, организационен секретар 
на РД-Дупница; Васил Караи-
ванов, директор на „Тих труд” в 
Стара Загора; Ганка Недкова, 
активистка от РД-Русе; Илия 
Пейчев и Спас Кумчев от 
РД-Пловдив, Миряна Мошева, 
Райка Вълкадинова, Шин-
ка Стефанова, Петя Димова 
(Петра Ганчева), Райна Томо-
ва и Зоя Гюрова от РД-София; 
а едни от най-търсените като 
автори бяха Пейо Пеев и Бо-
рил Богданов с изключител-
но полезните си юридически 
консултации. Наравно с тези 
на дългогодишните сътрудни-
ци, на страниците на вестника 
излизаха публикации от Ге-
орги Марков и Мария Куч-
кова от Пловдив; Йорданка 

Босашка от Хасково; Милка 
Маринова, Йонка Дамянова 
от Горна Оряховица; Мари-
ана Василева от Варна; Петя 
Митева и Калинка Ковачева 
от Добрич, Юлия Милева от 
Смолян, Антония Хубенова 
от Стара Загора и др. Интерес 
предизвикваха и материали-
те, придружени с подходящи 
снимки, на Константин Мано-
лев, Дамян Калчев и Георги 
Панталеев. Преводите от спи-
сания на глухите в чужбина на 
Александър Стрелков, Иван 
Керемидчиев и Екатерина 
Миндова, кръстословиците на 
Иван Манчев, Ленин Кръстев 
и Василка Кирова присъст-
ваха също на страниците на 
вестника. Прекрасните илюс-
трации на Михаил Миленков 
за детското вестниче „Звезди-
ца”, го направиха търсено и же-
лано от децата с увреден слух 
в цялата страна. Редовно съ-
трудничеха със съвети, ценни 
идеи и напътствия членовете 
на някогашната научна секция 
към СГБ и от АРДУС. Сигурно 
пропускам много други ав-
тори и сътрудници - нека не 
ми се сърдят, защото така 
или иначе имената им са уве-
ковечени на страниците на 
вестника.

Продължават своето ак-
тивно сътрудничество със 
статии и снимки координа-
торите на районните съюз-
ни организации, сред които 
Мариана Станчева, Горна 
Оряховица; Стефка Тончева, 
Русе; Живка Димова, Ямбол; 
Дора Христозова, Хасково; 
Дида Каракирова, Плевен; 
Горица Милчева, Дупница; 
Мария Каварджикова, Ста-
ра Загора; Матилда Чорней, 
Бургас; Маргарита Друме-
ва, Шумен и понякога Радка 
Стойкова от Варна и Илиян 
Радев от София.

Както се знае, от 1989 г. в 
българското общество настъ-
пиха дълбоки промени. Съот-
ветно се промениха и крите-
риите към медиите. „Тишина” 
придоби нов, съвременен вид, 
с цветния си печат и хубавата 
хартия; в него вече има раз-
нообразни рубрики и съдър-
жание. За престижа му говори 
фактът, че в списъка на изда-
нията, преживели 21-я век и 
утвърдили се като обществе-
но значими, публикуван от 
най-реномираното специа-
лизирано списание „Медия”, 

е включено името на вестник 
„Тишина” с главен редактор 
Лиляна Елицина. През 2002 
г., по повод 45-годишния юби-
лей на в. „Тишина” редакцията 
е удостоена с най-високото съ-
юзно отличие „Медал за особе-
ни заслуги”.

През периода 2002-2004 г. 
нивото и качеството на вестни-
ка продължават да се развиват 
и подобряват. Една от първите 
крачки в тази насока са две-
те цветни страници – първа 
и осма, които допринесли за 
популяризирането на това 
специфично и същевременно 
предназначено за широк кръг 
читатели издание. Като осо-
бено голям успех в печатната 
дейност на СГБ са рекламните 
материали по повод осъщест-

вените прояви, свързани с Ев-
ропейската година на хората 
с увреждания, на които СГБ е 
организатор. Сред тях е сбор-
никът „Не забравяй, че ме има!”, 
съставен от творби на хора с 
увреждания от цялата страна, с 
редактор Петра Ганчева. 

В последните десетина го-
дини страниците на вестника 
все повече започват да инфор-
мират за всичко, свързано с 
хората с увреден слух, публи-
куват се разнообразни матери-
али, отразяващи живота и про-
блемите на нечуващите хора; 
обсъждат се и се дискутират 
проблемите с образованието 
на глухите деца; използването 
и внедряването на жестовия 
език; новостите в сурдопедаго-
гиката, публикуват се подроб-
ни репортажи и информации 
за различни съюзни изяви и др.

На скромното тържество, 
посветено на 55-годишнината 
на  вестник „Тишина” председа-
телят на СГБ Васил Панев връч-
ва на редакцията голямото съ-
юзно отличие сребърен медал 
„За изключителен принос” към 
делото на Съюза на глухите в 
България.

Мечтата на пионерите в съ-
юзното дело е осъществена  и 
до ден днешен редакционният 
екип продължава да отстоява 
мястото на вестник „Тишина” 
в живота на хората с увреден 
слух и в българския печат.

И сега, и в бъдеще вестник 
„Тишина” ще има старанието 
и задължението да поддържа 
тази линия на работа – добро-
намереност и отзивчивост към 
всеки един съюзен член, както 
и обективност при отразява-
нето на всички съюзни иници-
ативи, прояви и събития; ще 
ратува за знанията, уменията 
и възможностите на хората с 
увреден слух в съвременното 
общество.

Петра Ганчева
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ЛИЧНОСТИ, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

МАЛКО ИСТОРИЯ 
НАЗАД ВЪВ 
ВРЕМЕТО

В дни на юбилей обикновено 
се отчитат успехи. Отправят се 
благопожелания. Говори се със 
суперлативи. Вестник „Тишина” 
безспорно ги заслужава.

Но аз искам да ви разкажа 
нещо друго. Нещо, което може 
би няма да разберете. Ще ви се 
стори наивно. Но въпреки това 
ще го направя, защото то се от-
нася за първите години на в. „Ти-
шина”, а тогава времето и усло-
вията бяха други.

Казвам се Сийка Горчивки-
на. Име, което вероятно вече не 
говори на никого нищо. Когато 
през 1963 година за първи път 
прекрачих прага на редакция-
та на в.”Тишина”, заварих едно 
бюро, на което имаше 2 стра-
ници малък формат. Това беше 
вестник „Тишина”. Край бюрото 
бяха четирима, лишени от слух, 
млади мъже : Тодор Котев, Ге-
орги Добруджалиев от София, 
Димитър Краев от Горна Оряхо-
вица и техният чуващ приятел 
и съмишленик сурдопедагогът 
Венелин Иванов, тогава главен 
редактор на вестника. Това бяха 
едни от най-просветените и об-
разовани хора за това време. 
Това бяха хора с големи сърца 
и смели мечти. Бяха участвали 
активно в създаването и укреп-

ването на организацията на ли-
шените от слух хора и сега тър-
сеха пътя към интеграцията им 
към обществото на чуващите. 
Този път те виждаха в създаде-
ния преди 2-3 години вестник 
от глухите за глухите. Виждаха 
го така: тези, които трябваше да 
се образоват, сами трябваше да 
участват в този дълъг и труден 
процес. Разбрах идеята им. Пре-
гърнах я и тя стана моя съдба.

Започнахме да търсим сърат-
ници. Първи се отзоваха тези, 
които вече бяха постигнали из-
вестни успехи в развитието си. 
А малко по-късно и други, които 
все трудно изразяваха мисълта 
си, а още по-трудно можеха да 
напишат правилно едно изрече-
ние. Но те искаха да покажат на 
братята си по съдба, какво вече 
са научили, как живеят, какво 
могат и да научат от тях, какво 
пък те знаят и могат, как живеят. 
Обменяха си опит и знания. Тро-
гателни бяха в желанията и уси-
лията си. Не им беше лесно. Но 
така се роди дописническото се-
мейство на „Тишина”. За тях вест-
никът беше прозорец, врата към 
един друг свят, който те посте-
пенно откриваха и опознаваха.

Не бяхме сами по пътя към 
целта си. Приятелите ни, и глу-
хи, и чуващи, се множаха. Много 
хора ни помагаха. И така. Ден 
след ден. Година след година, 
времето се променяше, проме-
няха се и условията за работа. 
Променяха се и дописниците ни. 
Израстваха. Осъзнаваха, че не 
само се учат, но учат и другите. 
Осъзнаваха приноса си към го-
лямата цел.

Промени се и обликът на 
вестника. Стана 4 страници го-
лям формат. Обогати се тематич-
но. За глухите хора той беше ста-

нал необходимост, беше станал 
не само средство за развитието 
им, за утвърждаването им, но 
чрез него те доказваха на обще-
ството, на институциите, че са 
хора умни, трудолюбиви, талант-
ливи, че са хора с възможности. 
Стига да им се създадат условия 
за това.  За тях вестникът стана 
средство в борбата им за място 
в живота.

Така изминаха моите 17 годи-
ни във вестник „Тишина”. И днес 
смело мога да кажа, че известен 
принос за развитието му  имам 
не само аз, а преди всичко съ-
трудниците и дописниците.

След мен дойдоха други. 
Може би по-знаещи и по-може-
щи. 

Но всички ние, вече отишли 
си, или забравени, пожелаваме 
на любимия ни вестник все нови 
и по-големи постижения в отго-
вор на предизвикателствата и 
изискванията на новото време. 
Пожелаваме на тези, които ра-
ботят и ще работят в бъдеще да 
не забравят, че преди тях  е има-
ло вестник „Тишина”. Че ще има 
и след тях, защото той е желан. 
Защото той е необходим. Поже-
лаваме им и силата и всеотдай-
ността, която имахме ние. Ще им 
е нужна.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Сийка Горчикина,
почетен член на СГБ, 

бивш главен редактор на 
в. „Тишина”

ВСЕКИ ЮБИЛЕЙ 
Е ПОВОД ЗА 
ГОРДОСТ

Хубави спомени изпълват 
съзнанието ми при мисълта, че 
в. „Тишина“ става на 60 години, а 
13 от тях бяха най-ползотворни-
те в живота и професионалната 
ми кариера. Постъпих в редак-
цията на вестника като главен 
редактор  през май 1989 г. и до 
днес се радвам, че имах този 
шанс да работя там в едно пре-
вратно за страната ни време. 
Няколко месеца по-късно в Бъл-
гария беше свален тоталитар-
ният режим. Започна коренна 
промяна в обществения живот. 
Редакционният колектив беше 

изправен пред големи предиз-
викателства – нужно бе да се ре-
формира, да отговори на новите 
повели. Настъпващата демокра-
ция даваше свобода на словото, 
изискваше промяна във всички 
сфери на живота. Да се тръгне 
по съвсем нов и непознат път 
никак не беше лесно. Но може 
би тъкмо това ни амбицираше 
да дадем всичко от себе си, за да 
правим добър и модерен вест-
ник. Разработихме нова графич-
на концепция, нова стратегия за 
неговото развитие. Набелязахме 
основните посоки, които трябва 
да следваме, за да бъде вестни-
кът полезен - да информира съ-
юзните членове за дейността на 
СГБ, за всички събития у нас и в 
чужбина;  да предоставя повече 
възможности за изява на читате-
лите; да влияе върху промяната 
на обществените нагласи към 
хората с увреден слух; да раз-
крива възможностите и при-
носа на Съюза на глухите като 
неправителствена организация  
за развитието на гражданското 
общество в България.

Независимо, че вестникът 
е печатен орган на СГБ, редак-
ционният колектив имаше раз-
бирането, че трябва обективно, 
прозрачно и безпристрастно да 
отразява дейността на съюза, 
без намеса на ръководството 
му. До моето назначаване все-
ки брой на вестника, преди да 
бъде заложен за печат, е даван 
на председателя на съюза за 
одобрение на материалите. Аз 
не приех подобна, меко казано, 
цензура. Поговорихме с предсе-
дателя и се разбрахме, че тази 
практика вече трябва да бъде 
преустановена. Така поех отго-
ворността за съдържанието на 
вестника, за коректния му и ети-
чен тон.  Не спестявахме критич-
ни материали и информации за 
нередности в съюзния живот, но 
се позовавахме само на факти  и 
добри намерения да дадем своя 
принос в решаването на сериоз-
ни проблеми. 

В началото не малка част от 
читателите се оплакваха, че ма-
териалите във вестника са на 
доста висок, трудно достъпен за 
тях стил, сътрудниците ни него-
дуваха, че дописките им се реда-
ктират до неузнаваемост. И това 
беше резултат на тяхното срав-
нително ниско образователно 
ниво. Най-много усилия в  ре-
дакционната работа трябваше 
да положа за преодоляването 
именно на тези проблеми,  за-
щото от взаимното доверие за-
висеше качеството на вестника. 
Огромна помощ и подкрепа ми 
оказваше първият главен редак-
тор на вестника Венелин Иванов 
– по мое време беше уредник 
на музея на СГБ, но постоянно 
идваше в редакцията и ни по-
магаше с материали, коментари, 
новости в сурдопедагогиката. 
Благодарение на него и опи-
та му реших, че не трябва да се 
отстъпва, а упорито и търпели-
во да се работи за повишаване 
образователното и културно 
ниво на нечуващите читатели. В 

училищата за глухи деца жесто-
мимичният език беше забранен, 
децата трудно разбираха  препо-
давания материал. Завършилите 
тези училища пишеха и говоре-
ха аграматично.  Още в тези пър-
ви години на прехода започна 
борбата на СГБ за признаването 
на жестомимичния език като по-
мощно средство в училищата, в 
медиите, в държавните институ-
ции, културните учреждения и 
др., за да се осигури достъпът на 
информация за глухите хора. И 
ето, вече над 25 години оттогава 
все още не е приет закон. Прио-
ритет за редакцията беше рабо-
тата с кореспондентите и допис-
ниците на вестника. Провежда-
хме семинари с тях, включвахме 
ги в организираните по районни 
дружества приемни с читатели-
те, водехме творчески разгово-
ри с авторите поотделно – те се 
учеха от нас, а ние от тях.

Тежка и трудно изпълнима 
беше задачата да се влияе за 
промяна на обществените на-
гласи към хората с увреден слух. 
Вбесяваше ме негативното отно-
шение към тях и подценяването 
им като можещи и талантливи 
хора. Пълно неразбиране, не-
компетентност и ограниченост 
към техните проблеми се раз-
криваше на всякакви нива в 
държавните институции. В са-
мото начало на прехода започ-
на отнемането на права, при-
вилегии, придобивки на хората 
с увреждания в България. Пре-
махнатата държавна подкрепа 
за специализираните предпри-
ятия и кооперации на инвалиди 
доведе до масови съкращения 
на хиляди хора. Съюзите бързо 
обедняваха, а с тях огромна част 
от съюзните членове оставаха 
на ръба на оцеляването. Така у 
нас се роди идеята за протестни 
действия. Незабравим е споме-
нът от  3 декември – Световния 
ден на инвалидите - на 1993 г. По 
инициатива на Съюза на глухите 
беше проведен първият нацио-
нален протестен митинг. Пред 
храм-паметника „Александър 
Невски“ в столицата пристигна-
ха с автобуси и се събраха хиля-
ди хора от цяла страна – членове 
на съюзите и кооперациите на 
инвалиди и техни симпатизанти. 
Организацията на митинга беше 
поета и от редакционния колек-
тив на вестника. Всеки един от 
нас освен работата по издаване-
то му, вършеше и куп други за-
дачи. Аз бях водеща на митинга. 
Когато видях хилядния народ, 
събран там  с плакати в ръце и 
скандирания под падащия сняг, 
повярвах, че ще успеем да про-
меним нещата към по-добро 
за хората с увреждания.  След 
митинга се проведе шествие. 
Група от ръководствата на съ-
юзите посети парламента, след 
това президентството и накрая 
Министерски съвет. Навсякъде 
беше връчена петиция с иска-
ния за запазване на правата и за 
приемане на закон за защита на 
инвалидите. 

Продължава на стр. 4

Следващите страници, уважаеми  читатели,  запазихме  за бившите главни редак-
тори и журналисти във вестник „Тишина”.

Някои от тях вече ги няма с нас, с други не можахме да се свържем някак си на 
този 16-ти януари.

 Е, животът  е многолик – на всеки е отредил споменът за доброто,  за силата и 
вдъхновението, за отдадеността на делото,  но и споменът за  раздялата. Някои пък 
не искат да си я спомнят.

Но ето тук представяме написаното от  три  прекрасни личности, създавали и 
сътворявали  най-добрите „времена”  вестник „Тишина” в  изминалите години.  

Две от тях са емблематичните главни редакторки на вестника, давали и об-
лика на Съюза на глухите в България.

 Сийка Горчивкина,  – първата, която прави вестник „Тишина” обществена три-

буна. Първата, която с журналистически талант и опит приобщава - през онези свои 
17 години като главен редактор, най-добрите личности и специалисти  за работа в 
Съюза на глухите в България. 

 Лиляна Елицина – гордата, най-непокорната главна редакторка, силната  - цели 
13 години, заради която в. „Тишина” е уважаван такъв и днес. 

 Третата е Мария Михайлова – елегантната журналистка, която дава живот на 
социалните рубрики, които пазим и сега. 

 Те и днес търсят и искат прогреса ни. 
 Нека им благодарим за написаното тук. Прочетете го! Като учебник по жи-

вот е то!
Учебник, който и ние с гордост, и творчество искаме за дописваме в живота 

днес. Такъв, какъвто го имаме.
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И резултатът не закъсня – го-
дина по-късно, с прякото учас-
тие на СГБ и други неправител-
ствени организации, Народното 
събрание прие първия Закон за 
защита, рехабилитация и соци-
ална интеграция на инвалидите. 

С активното пряко участие на 
редакцията Съюзът на глухите в 
България осъществи две круп-
ни международни мероприятия. 
През 1998 и през 2000 г. в София 
се проведоха международни се-
минари по правата на хората с 
увреждания. Ние не само широко 
отразихме тези събития, но и при-
влякохме много медии и предиз-
викахме техния интерес към про-
блемите и възможностите на хо-
рата с увреждания. Това правеха и 
нашите кореспонденти и сътруд-
ници по места в страната. Изгот-
вяхме сборници с докладите от 
тези мероприятия. И не само това 
– във всички юбилеи, годишнини, 
значими събития редакционните 
работници бяха и журналисти, и 
организатори, и изпълнители на 
всякакви дейности, от които има-
ше нужда, включително и прево-
дачи на жестомимичен език. И 
през всичките тези години, изпъл-
нени с много събития, не закъсня 
нито един брой на в. „Тишина“. 
Благодарение на компютърната 
техника, с която беше оборудвана 
редакцията от спечелен проект, 
поднасяхме на нашите читатели 
най-актуална информация, поня-
кога буквално от вчерашния ден 
преди отпечатването на вестника.

С радост днес си спомням 
много случки от тези 13 години, в 
които животът ми беше невъзмо-
жен без вестника и сега с интерес 
преглеждам всеки негов брой, 

виждам израстването на автори-
те в него, хубавия цветен дизайн, 
актуалните теми, улавям пулса 
на съюзния живот. Този юбилей 
е повод за заслужена гордост 
от постигнатото и вяра за още 
по-успешно бъдеще. На колегите 
от сегашния екип на вестника, на 
неговите кореспонденти и до-
писници пожелавам  да работят 
с дръзновение и любов към чита-
телите, за да им бъдат още по-по-
лезни в не лекия им път към рав-
нопоставеното им и пълноценно  
включване в обществото.

Лиляна Елицина,
бивш главен редактор на 

в. „Тишина”
 

Мисли през 
годините
ЗА ЕДНО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ – 
ИСКРЕНО И ОТКРОВЕНО

Вестник “Тишина” – вест-
никът, с който е свързана мла-
достта ми и годините, през кои-
то работех в Съюза на глухите в 
България. Вестникът, за който 
се трудеха не един и два екипа, 
водени от не един и двама глав-
ни редактори. Вестникът, който 
шест десетилетия издържа на 
трудностите и изпитанията на 
времето. Щастлива съм, че близо 
половината от  шейсетте години 

на вестника, бях част от екипи-
те. Не мога да забравя Венелин 
Иванов и Сийка Горчивкина - мо-
ята първа главна редакторка, и 
техните съвети при списване на 
“Тишина”. Главни редактори ми 
бяха и Красимир Георгиев, Ли-
ляна Елицина, а по-късно Катето 
Илиева... През шейсетгодишния 
период вестникът премина го-
дини на стабилизиране и доказ-
ване, на преодоляване на труд-
ностите с дързост и оптимизъм. 
Всичко това остави следи на 
страниците му. 

Репортажите, коментарите, 
информациите бяха насочени 
към  глухите хора,  към всеки-
дневието им, към това, за което 
работеше колективът на СГБ. 
Чувстваше се и присъствието на 
дописниците от различни градо-
ве на страната. Те буквално ни 
засипваха с  информациите си, 
в които главни действащи лица 
винаги бяха нечуващите хора и 
чуващите им приятели и близ-
ки, подали им дружеска ръка. 
Благодарение на преводачите 
на материали, публикувани в 
сродни чуждестранни издания, 
имахме информации за живота 
на глухите по света (Алексан-
дър Стрелков, Хелена Илчевова, 
Катя Миндова и още, и още)... 

Шейсет години след първия 
брой, вестникът продължава да 
изпълнява основното си пре-
допределение – да информира 
глухите хора, и не само тях. Той 
е предназначен не единствено 
за хората с увреден слух, а и за 
членовете на обществото ни.

Щастлива съм, че бях част 
от колектива на редакция-
та на вестник “Тишина”, част 
от колектива на СГБ. Гордея с 
това, което съм дала за вестника 

и за Съюза на глухите  - от душа 
и сърце. Беше прекрасно време! 
Работехме с обич и уважение 
към глухите хора, дори понякога 
забравяхме личните и семейни-
те си ангажименти. Но, когато си 
отидохме (пенсионирахме), ни 
забравиха... А “колелото” про-
дължава да се върти...

Прекланям се пред памет-
та на тези, с които бяхме в ре-
дакционните екипи – Виолета 
Церовска, Нешо Мустакерски, 
Пламен Константинов, Христо 
Шойлев... Поклон и пред памет-
та на дописниците, които ни на-
пуснаха...

Е, това е! Накратко. А колко 
много може да се пише! 

 Но...,  ред е на поздравлени-
ята.

Честит  юбилей на настоящ-
ия редакционен екип, който 
списва в. „Тишина”, а на  допис-
ниците му  - благодаря. 

Честит юбилей на колегите 
ми от  екипите на редакцията,  

на дописниците, на журнали-
стите, които ни предоставяха 
материали. Заедно преминах-
ме през тези 60 години и оста-
вихме своя следа при списва-
нето на в. “Тишина”. 

Като финал – “Тишина”-та ще 
си остане моят вестник, незави-
симо какъв е юбилеят му. Защо-
то е част от живота ми! 

Мария Михайлова,
бивш служител на СГБ, 

бивш редактор във
 в. “Тишина”

ЛИЧНОСТИ, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
КЪМ ВСИЧКИ СЪТРУДНИЦИ

Мария Каварджикова, коорди-
натор на РО-Стара Загора:

СВИДЕТЕЛ СЪМ НА 
НАПИСАНОТО ЗА 
НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Към момента имам над 35 го-
дини трудов стаж в системата 
на СГБ, от които седем години 
бях на работа в предприятието 
и три – в базата на съюза в Ста-
розагорските минерални бани. 
През 1992 година ме назначиха 
за организационен секретар. 

Мисля, че година-две след това 
започнах да сътруднича на ре-
дакцията със свои материали. 

Моите родители са глухи и 
по тази причина от дете пом-
ня вестника, получавахме го 
вкъщи. Оттогава и съществува 
моята неизменна любов към 
вестник „Тишина” – и досега го 
чета от първата до последната 
страница. Имам много жив дет-
ски спомен, който и досега ми е 
в главата – клубът не беше далеч 
от предприятието, а аз се хранех 
в стола там. После минавах през 
клуба и винаги, когато пристиг-
неше новият брой, виждах  ог-
ромна група от глухи, събрани 
около масата над разтворените 
страници на вестника и не спи-
раха оживено да коментират 
видяното и прочетеното в него. 
Трябва да поясня, че откакто из-
лиза вестникът, във всяка РО в 
клуба се пази годишно течение 
от него. И досега глухите ста-
розагорци търсят да видят на 
страниците на вестника какво 
се случва в другите клубове на 
РО в страната. Въпреки същест-

вуването на фейсбук мрежата, 
където веднага могат да разбе-
рат най-новото от другите чле-
нове, за тях като че ли е някак си 
по-различно да вземат в ръцете 
си вестника и да видят, един вид 
„на живо” това, което са разбра-
ли чрез интернет.   

Когато ме назначиха за секре-
тар, това беше в по-ново вре-
ме, след промените, в един от 
най-тежките периоди за съюза, 
започнах да водя организацион-
ната дейност буквално от нулата. 
Оттогава датират и първите ми 
дописки до вестника за проведе-
ните прояви в клуба на РО и из-
вън него. Стремях се да бъда мак-
симално точна и кратка, защото 
знам, че глухият човек не обича 
дългите и претрупани с излишни 
подробности материали.

Свидетел съм на радостта, 
проявена всеки път от членове-
те на РО, когато виждаха, че е 
писано за тях, особено пък ако 
имаше хубави и цветни снимки, 
на които се виждат те самите. 
Чувстват се горди, че са забеля-
зани, че е писано за тях.

Стефка Тончева, координа-
тор РО-Русе:

„ТИШИНА“ Е 
ЧАСТ ОТ МОЕТО 
ВСЕКИДНЕВИЕ

60-годишнината на вестник 
„Тишина” ме накара да се запи-
там: „Какво е за мен „Тишина”? 

И си припомних първата ни 
среща през далечната 1971 годи-
на, когато станах негов читател. 

По-късно се включих и в групата 
на неговите дописници, както се 
наричахме тогава. И сега, като се 
обърна назад във времето, мога 
уверено да кажа, че той стана 
част от моето всекидневие. 

В същото време вестникът 
се променяше с годините тол-
кова много, че сега е като една 
цветна приказка, в която се дава 
възможност на всеки човек да 
се запознае с живота на хората с 
увреден слух. Това, разбира се, е 
дело както на ръководството на 
съюза, така и на редакционния 
екип, и на всички, които сътруд-
ничат и изпращат своите инфор-
мации и снимки за вестника. 

Юбилеят е и повод да си спом-
ним за трудния път, извървян от 
много хора, за да постигне вест-
ник „Тишина” днешния си вид, 
като си спомням как изглежда-
ше той при основоположника 
Димитър Краев-Тишин и първия 
главен редактор Венелин Ива-
нов, когото лично познавах,а 
също и дописниците от Русе Ган-
ка Недкова и Симеон Кръстев.

Продължава на стр. 5

От момента на своето създаване до ден днешен вестник „Тишина” неизменно е бил поддържан и благодарение на труда и съпричастността на сегашните 
координатори на районните организации (някога ги наричаха  организационни секретари  или накратко само секретари). През всичките тези 60 години те 
бяха и си остават живецът и духа на вестника.

Защото благодарение на написаните от тях редове, в които информираха, разказваха или споделяха за всичко, случило се в тяхната районна организация, 
членовете на СГБ (и не само те, а и всички, които получават вестника) имат реална представа за живота на глухите и дейността им в отделните РО.

Никога досега не е отдавано признание или почит към този техен труд - затова отправихме молба към всяка от тях да разкажат кога и как за първи път е 
взела в ръцете си брой на вестник „Тишина”, какво е изпитала при прочита му и как се е решила да стане част от него.

С  тези техни редове, които публикуваме, редакционният екип иска по един скромен, но достоен начин да им каже: „Благодарим ви, без вас вестникът ня-
маше да е това, което е, нямаше да е жив! Бъдете живи и здрави! Дерзайте и продължавайте все така да сте верни на съюзния вестник!” 
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Един юбилей винаги е повод 

за равносметка, а вестник ”Ти-
шина” доказа с времето, че е ну-
жен на хората с увреден слух. В 
него е вплетена цялата история 
на съюза.

 Когато предстоеше да чест-
ваме 50-годишния юбилей на 
русенската организация, поис-
кахме да напишем кратка исто-
рия за нейното създаване. Тога-
ва г-жа Мошева ни се притече на 
помощ, като ни предостави ста-
ри броеве на вестника, които ни 
помогнаха страшно много.

Отправям сърдечни поздрав-
ления към ръководството на 
съюза в лицето на г-н Нинов за 
подкрепата, към редакторите и 
сътрудниците за хубавия вест-
ник, защото без тях нямаше да 
го има. И, накрая, към читатели-
те - защото този вестник е много 
ценен за всички ни. 

Честит юбилей!

Мариана Станчева, координа-
тор на РО-Горна Оряховица:

ЗА ХОРАТА С 
УВРЕДЕН СЛУХ 
В. „ТИШИНА” Е 
СЛУХЪТ, КОЙТО ИМ 
ЛИПСВА. ЗАЩОТО 
ТЕ ЧУВАТ С НЕГО

Когато преди 28 години за-
почнах работа в Съюза на глухи-
те в България, нямах представа 
що за организация е това. Беше 
ми много интересно, но и труд-
но, защото не владеех жестовия 
език. Нямах и представа, че тази 
организация, освен многото ме-
роприятия, които организира и 
провежда, издава и вестник, кой-
то ги отразяваше. Разказваше и 
за живота в районните организа-
ции и предприятията „Тих труд”. 
По онова време нямаше интер-
нет, нямахме и компютри - но-
вините научавахме от вестника, 
който очаквахме с нетърпение, 
за да прочетем и разберем за 
живота в другите организации. 
Тогава ми направи впечатление, 
че за Горна Оряховица се пише 
малко. Заразена от ентусиазма 
на колегите, а и от вътрешна не-
обходимост, реших, че и аз мога 
да допринеса с разказите си за 
живота в нашата организация.

В началото плахо, а после, 
след всяко проведено меро-
приятие, отвътре ми напираше 
да го изживея още веднъж, като 
разкажа за него. Така започнах и 
продължавам с удоволствие да 
пиша. Във вестника ми харесва 
това, че научаваме за събития-
та в сродните организации, за 
приятелите и колегите. Винаги 
с интерес съм чела написаното 
и за съюзната история. А нали 
и ние я пишем, тя остава напе-
чатана на хартията! Още пове-
че, че познавах лично Димитър 
Краев, един от основателите на 
СГБ и дългогодишен сътрудник 
на вестник „Тишина”. Много пъти 
сме разговаряли с него.

В клуба заедно с членовете 
прочитаме вестника от началото 
до края, коментираме, смеем и 
се радваме на фотосите, защото 
отново изживяваме случилото 
се. За проявите и екскурзиите 
в и извън България, които спо-
деляме, са много по-интересни, 

когато са споделени. Научихме 
полезни житейски информации, 
както и много рецепти за гозби; 
а някои от здравните и юриди-
ческите съвети използваме и в 
лекциите в клуба. Често разгова-
ряме за публикуваните събития 
и истории от другите страни, И, 
най-важното – вестникът сво-
евременно ни информира за 
новите промени в законовата 
уредба, което за хората с увре-
ден слух е много важно. А и се 
забавляваме с игрите и загад-
ките. И аз, и всички читатели на 
вестника от Горна Оряховица 
сме благодарни на СГБ затова, 
че имаме такъв вестник, в кой-
то свободно можем да изразим 
мислите и мненията си. Нека не 
се забравя, че не всички имат 
компютри и фейсбук и затова 
с нетърпение чакат да получат 
поредния брой на „Тишина”, за 
да се информират. Особено въз-
растните ни членове, за които 
вестникът е не само традиция, 
той е и връзката им със света. 
За хората с увреден слух вест-
ник „Тишина” е слухът, който им 
липсва. Защото те чуват с него.

Дора Христозова, координа-
тор на РО-Хасково:

НЕКА ДА ГО ИМА 
ПОНЕ ОЩЕ 60 
ГОДИНИ!!

Работя в системата на СГБ от 
1973 година. И оттогава вече 43 
години чета вестник „Тишина”. Как 
бързо  минават годините с добър 
приятел! Чрез страниците на вест-
ник „Тишина”, поколения наши 
членове научаваха за работата 
и живота на своите приятели от 
цялата страна; за работата в пред-
приятията „Тих труд”; за новостите 
в законодателството, отнасящи се 
до хората с увреден слух.

Вестник „Тишина” информи-
раше и продължава да инфор-
мира своите читатели с разноо-
бразните си рубрики за техните 
права и според мен - по-малко 
за техните ЗАДЪЛЖЕНИЯ; за 
проблемите и успехите им; за 
образованието на глухите деца; 
за ползата от изучаването на 
жестовия език и др.

През всичките тези години 
вестник „Тишина” многократно е 
променял своята визия. Успявал 
е да устоява на превратностите в 
живота, на злонамерените хули 
и ги е опровергавал. Успя да за-
пази достойнството си, да бъде 
максимално изчерпателен и да 
остане наш съветник за всичко, 
което ни интересува.

В целия си 60-годишен пери-
од вестникът успява да отстоява 
добрите традиции, положени в 
далечната 1957 година и с право 
извоюва своето място в живота 
на глухите хора, утвърждава се 
и става част от нашата дейност. 
Сигурна съм, че и занапред еки-
път на редакцията на вестник 
„Тишина” ще продължава да ра-
боти отговорно, с желание и ен-
тусиазъм - за да предоставя все 
така актуална информация, да 
бъде градивен, позитивен и по-
лезен на своите читатели.

Нека бъде все така уважаван 
и нужен пропагандатор на рабо-
тата ни по места. Вестник „Тиши-
на” има бъдеще, макар и по-мал-
ко четен от младото поколение!

НЕКА ДА ГО ИМА ПОНЕ ОЩЕ 
60 ГОДИНИ!!

БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ, КРЕА-
ТИВНИ И НЕПРИМИРИМИ!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Димитрина Каракирова, коор-
динатор на РО-Плевен:

БЛАГОДАРИМ, 
ЧЕ ИМА ВЕСТНИК 
„ТИШИНА”

През далечната 1968 година 
за първи път държах в ръцете 
си вестник „Тишина”. Четях го и 
сякаш бях в Пловдив, Стара За-
гора, Дупница…, във всичките 
градове, където има регионални 
организации на СГБ. 

Оттогава не пропускам да 
чета всеки брой и винаги ми се 
иска броевете да са повече. 

От него научавам толкова 
много неща! Той отразява в пъл-
на мяра живота, болките, радо-
стите, проблемите, културните и 
трудовите успехи, приятелства-
та между членовете на отдел-
ните организации, новостите по 
света и у нас, рецептите за готве-
не, съветите за здраве и красота 
и какво ли не още..

От 1998 г. съм организацио-
нен секретар и с удоволствие 
се включих като сътрудник на 
вестника. Членовете на органи-
зацията от Плевен са щастливи, 
когато споделят своя органи-
зационен опит. Как да не раз-
кажеш за самодейците, които в 
единствения си почивен ден – 
неделя, се готвят за поредната 
си изява на сцената; как да не 
разкажеш за ветераните, които 
дори и в студените дни са заед-
но в своя втори дом – клуба; за 
традиционните срещи на 12 юли 
на членовете от всичките седем 
териториални организации към 
РО-Плевен и за още много други 
общи инициативи и прояви...

Всеки новопристигнал брой 
на вестник „Тишина” винаги 
предизвиква разпалени разго-
вори и коментари. А снимките 
от фестивали, съборите и нацио-
налните семинари и съвещания 
винаги са били извор на пре-
красни спомени.

За мен вестник „Тишина” е 
душата, паметта и историята на 
един съюз с традиции. Съюз кой-
то се грижи за своите членове.

Благодарим, че го има и нека 
да го има!

Честит юбилей!

Живка Димова, координатор 
на РО-Ямбол:

СКЪП ПРАЗНИК И 
ЗА ВСИЧКИ НАС

60-годишният юбилей на вест-
ник „Тишина” е скъп празник и за 
всички нас, съюзните членове 
на СГБ. От отпечатването на пър-
вия брой на вестник „Тишина” до 

днес той си остава светилник за 
съюзните членове. И не само за 
тях. Всички съюзни мероприя-
тия в страната колкото и хубаво 
да са организирани, а и всички 
участници да са били доволни и 
щастливи, ако не се разкаже във 
вестника за тях и не се запечатат 
със снимки  - всичко отминава 
и се забравя. Писаното слово, 
обаче, остава завинаги на стра-
ниците на вестника, в мислите и 
сърцата на хората.  

Затова и сме благодарни, че 
винаги досега всички запитва-
ния до редакцията по актуални 
проблеми, които вълнуват на-
шите членове, се публикуват със 
съответния отговор и веднага 
чрез страниците на вестника по-
лучаваме компетентни отговори 
от съответните специалисти в 
НОИ, АСП и други държавни и 
юридически органи.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
Пожелаваме на екипа на вест-

ник „Тишина” крепко здраве и 
голяма любов към слухово ув-
редените лица в България! Все 
така с голяма мъдрост и любов 
продължавайте делото на осно-
вателите на вестник „Тишина”; 
информирайте читателите с 
актуални новини, коментари и 
разяснения за промени в норма-
тивни наредби и закони, с юри-
дически консултации и с новите, 
интересни рубрики!

Честит юбилей на нашия лю-
бим вестник!

Горица Милчева, координатор 
на РО-Дупница:

ВЕСТНИК „ТИШИНА” 
– ОГЛЕДАЛОТО НА 
НАШИЯ ЖИВОТ

Далечен спомен и едно чув-
ство за победа над тези, кои-
то не разбират нашия свят 
- светът на тишината - ог-
ледалото на който е вестник 
„Тишина”

Дъщеря съм на родители с ув-
реден слух. Годината е 1977-а и 
аз току-що съм започнала рабо-
та в съюзното предприятие „Тих 
труд” в Дупница. Председателят 
на районната организация на 
глухите Благой Руменин носеше 
вестник „Тишина”  на работещи-
те в предприятието, които бяха и 
членове на РО, негови абонати. 
Те трябваше да получават вест-
ника в клуба, но той, знаейки, че 
хората за жадни за новини, им 
го носеше в същия ден, в който 
бе пристигнал, за да го четат и 
разглеждат снимките му ведна-
га след работа, или по време на 
обедната почивка.

 По време на раздаването на 
вестниците в един от цеховете, 
в който по случайност и аз бях, 
имаше външни хора - снабдител 
и шофьор от друго предприя-
тие. Единият от тях взе вестника, 
обърна го на първата и послед-
ната страница с думите: „Това 
вестник ли е ?!? Няма програма-
та за телевизията, нито прогно-
зата за времето!”

За секунди в цеха настана ти-
шина, на мен ми се стори, че ми-
наха часове. Глухите работници 
спряха работа и го обкръжиха от 
всички страни и с жестове, кои-
то той не разбираше (но аз раз-
бирах и му превеждах), му обяс-
ниха, че този вестник е частица 

от техният живот. С него и чрез 
него те виждат и „чуват”, какво 
става с техните братя и сестри  
по съдба в България и по света.

 Повярвайте ми, този човек 
повече не дойде в предприятие-
то! Срещах го по улиците на гра-
да, но винаги е избягвал погледа 
ми – явно се срамуваше. А аз бях 
горда, че работя и живея с тези 
хора, които обичаха и защитиха 
своя вестник - вестникът  на тех-
ният свят, в който живеят.

 Вестник „Тишина” - благодаря 
ти, че те има! И да продължава 
да те има още дълги, дълги го-
дини!

Матилда Чорней, координа-
тор на РО-Бургас:

Вестник  
„Тишина” 
показва живота 
– пъстроцветен и 
красив

Искам да изразя най-сърдеч-
ните ми поздравления по случай 
60-а годишнина на нашия вест-
ник „Тишина”. Вече години наред 
не пропускам да разгърна стра-
ниците на „Тишина” – вестникът, 
който уж прилича на другите, но 
не съвсем. Това е вестник, посве-
тен на актуалните проблеми на 
хората с увреден слух, с богата и 
полезна информация в областта 
на социалната сфера,  за разви-
тието и стъпките към узаконяване 
на жестовия език, с публикации 
за образованието на децата със 
слухови проблеми. Чрез вестника 
аз и другите читатели имаме въз-
можност да получим информация 
по теми, свързани със световните 
тенденции в развитието на техно-
логиите при помощните средства 
за хората с увреден слух. 

Вестник „Тишина” е винаги ак-
туален, защото успява да преда-
де динамиката и пулса на нашето 
време. Той достига до  домовете 
на  хората с увреден слух. В него 
се запечатват хубавите спомени 
от срещи, мероприятия, иници-
ативи и отразява случващото се 
около нас.  Приятно ми е да от-
бележа, че важна част от вестни-
ка е отразяването на всички зна-
чими национални и регионални 
изяви, организирани от Съюза 
на глухите в България и поде-
ленията му. Вестник  „Тишина” 
показва живота – пъстроцветен 
и красив

Доверието на читателите е 
целта на всяко печатно издание 
и вестникът отдавна е постиг-
нал това, за което свидетелства 
неговата 60-годишна история. 
Защото успява да отрази всички 
важни събития и успява да обе-
дини хората от Съюза на глухите 
в България. 

Надявам се и занапред вест-
ник „Тишина” да отразява обек-
тивно живота на глухите в Бъл-
гария, доказвайки, че в страната 
ни има хора, които се утвържда-
ват - въпреки слуховите си про-
блеми. 

Нека да продължава със съ-
щия устрем, както и досега – да 
улавя най-интересното от живо-
та на глухите в България показ-
вайки, че нещата са пъстроцвет-
ни и красиви!
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За баща ми – с обич!
За в. „Тишина” – с уважение!

Шестдесет години – поч-
ти един човешки живот!

Не съм безразлична, а 
пристрастна  към издаване-
то и списването на вестник 
„Тишина”. Продължавам да се 
абонирам и чакам с нетърпе-
ние да пристигне поредния 
брой и да го прочета. Все 
пак е орган на СГБ и от него 
получавам информация за 
организационната, култур-
но-масовата и туристическа-
та дейност, за международни 
прояви, за живота на глухите 
у нас и в чужбина, за актуални 
и парливи теми от ежедневи-
ето, за живота на РО и ТПО. 

 За всеки отделен период 
от време вестникът е публи-
кувал навременна информа-
ция. Съдържанието се е про-
меняло в унисон със съвре-
мието, претърпява еволюция 

и сега, но върви нагоре.
По стечение на житей-

ските обстоятелства, аз 
съм  дъщерята на Димитър 
Краев - един от неговите 
основатели.

 Никога в живота си не съм 
си позволявала да изтъквам 
това предимство. Защото да 
си дете на известен и уважа-
ван родител е изключителна 
съдба. 

От първите си дни помня 
баща ми и семейството ни 
като едно уютно място на до-
брота и любов – към децата и 
живота. Помня баща си, като 
един невероятно искрен чо-
век, който успяваше да съз-
даде в дома ни атмосфера 
на любов, но и атмосфера на 
грижа и отговорност.

С тази отговорност израс-
нах и аз. С тази отговорност 
премина и целият ми живот. 
А скромността остана от него. 
Такъв бе и той. 

Управител бях на „Тих труд 
ЕООД” в Горна Оряховица. 
Предприятие, което обичах 
с любовта, завещана към 
глухите хора от баща ми. 
Нескромно е да кажа, но нито 
един глух човек досега не е 
казал пряка дума за общата 
ни работа.

Аз се гордея с баща си! 
Много искам тази гордост да 

предам и на вас, въпреки, че 
ми е неприсъщо да говоря 
така.

 Защото той – Димитър 
Краев, бе човек широко скро-
ен и изключително амбицио-
зен. Такива хора правят исто-
рията – такава,  каквато я има 
сега.

 А аз я помня така, както 
я знам за баща ми. Димитър 
Краев-Тишин, един от ини-
циаторите за създаване на 
печатния орган вестник „Ти-
шина”.

След като е загубил слуха 
си, е продължил да учи в сто-
ларското училище в Котел. 
Загубата на слуха го кара по 
своему да мечтае да „чува” 

музиката. През свободното 
си време е обикалял гори, 
къшли и махали в красивия 
Котленски балкан. И така ви-
дяното от него започва да 
оживява в литературните 
му разкази. Първите му раз-
кази са публикувани в уче-
ническото списание „Труд”, 
издание на професионални-
те училища тогава. Впослед-
ствие публикува материа-
ли във „Варненски новини”, 
„Утро”, „Днес”, „Заря”, където 
е редактирал туристическа 
страница – вече известен с 
псевдонима „Тишин”. Тогава 
излизат и статиите „Глухоне-
мите в България изнемогват”, 
„Няколко думи за глухонеми-
те” и др., където се загатва за 
създаване на организация на 
глухите у нас.  

Отпечатана е по това вре-
ме и повестта му „Глухонеми-
те”, с предговор от Дора Габе. 
Това е първата книга, написа-
на от глух автор за живота на 
глухите. Следват пътеписите 
„Роден край”, с предговор от 
Ангел Каралийчев, а доста 
по-късно на страниците на 
вестник „Тишина” бяха публи-
кувани откъси от неотпечата-
ната му книга „Менко Немият”, 
с рецензент Камен Зидаров.

Срещата му с Марчо Ра-
дулов още повече го амбици-

ра и двамата пишат материа-
ли за тежкия живот на глухите 
в обществото – тогава отрит-
нати и трудно вземани на ра-
бота.

Под неговата редакция  из-
лизат първи и трети брой на 
вестник „Без слух и говор”, а 
втори и четвърти броеве са 
под редакцията на Венелин 
Иванов, сурдопедагог.

Необходимостта от собст-
вен печатен орган на съюза 
назрява. На конгреса на СГБ 
се взема решение за издава-
не на вестник „Фронт на глу-
хите”, за който впоследствие 
се взима решението да се 
казва „Тишина”. Компетентно-
то редактиране се възлага на 
Венелин Иванов. 

 И така на 16.01.1957 г. из-
лиза от печат първият брой. 
Задачата е трудна, отговорна 
и най-вече – БЛАГОРОДНА!

В годините списването 
на вестника ведно с редак-
ционния екип и дописници-
те, доказва че той е „фар” на 
съюзния живот, че мечтата 
на пионерите, сред които е и 
баща ми,  е осъществена и ще 
продължи да бъде в живота 
на хората с увреден слух!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ВЕСТ-
НИК „ТИШИНА”!

Милка Краева

Свобода на мисълта 
и пространството, изпълнено 

със съдържание Вестникът е един успешен 
„асистент” на СГБЕдин вестник надхвър-

ля многократно мъдрост-
та и съдбата на обикнове-
ния човешки живот. Той 
съхранява паметта за от-
минали събития и хора, 
разказва на идните поко-
ления за стореното от тях. 
Такава е мисията на печат-
ния орган на СГБ в. „Тиши-
на”, който на 16 януари на-
върши цели 60 години.   

Разгърнем ли лист по 
лист пожълтелите страници 
на този алманах на времето, 
потъваме в многообразието 
на един динамичен и изпъл-
нен със съдържание съюзен 
живот. Припомняме си сто-
тици съмишленици, деяте-
ли, сътрудници, отдали ум и 
сърце за каузата на хората 
със слухови  увреждания. 
Респект и уважение, скъпи 
колеги!

В дългия ви професиона-
лен път, от 35 години ви при-
дружава екипът на единстве-
ното в телевизионния ефир 
специализирано предаване 
за хората с увреден слух по 
БНТ – Христо Семерджиев 
и Веселина Александрова. 
През януари ние също сме 

рожденици. Навършваме 35 
години. Плодотворните ни 
творчески отношения, под-
чинени на обща кауза, вина-
ги са били изпълнени с до-
бронамереност и уважение. 
Дълголетието на тези благо-
родни качества безспорно 
се дължи  и на двете страни. 
Дано да си останат непро-
менени и занапред! Творе-
цът има нужда от свобода на 

мисълта, от пространство, 
изпълнено със смисъл и съ-
държание. Бъдете свободни 
и живейте с усещането за 
полезност, скъпи колеги!     

Честит 60-годишен юби-
лей! Дерзайте!

Христо Семерджиев, 
автор и водещ на 

предаването за хора с 
увреден слух, БНТ

ВАСИЛ ПАНЕВ,
почетен председател  на 

Съюза на глухите в България

Вестник „Тишина” стана на 
60 години! С тези редове пре-
давам най-добрия си поздрав 
за неговия юбилей. 

През всички тези години той 
бе вестникът, чиито броеве 
съм чел от първия до послед-
ния ред и съм бил съпричастен 
с всичко, отразявано в него.

Вестник „Тишина” неизмен-
но съпътства живота на  Съ-
юза на глухите в България. 
Това е вестникът, който запоз-
нава глухите хора, а и цялата 
общественост, с проблемите, 
които решава Съюзът на глу-
хите в България и които е 
трябвало да бъдат преодоля-
вани от нас. 

Както с успехите му, за кои-
то винаги се пишеше с гор-
дост и удовлетворение.

Мога да кажа сега -  от висо-
тата на годините  – вестникът 
е един успешен „асистент” на 
Съюза на глухите в България 
и на неговото ръководство в 
тази насока. Защото отива във 
всеки дом.  

Вестник „Тишина” неизмен-
но съпътстваше  моя живот. 

А животът на всички ни се 
съпътстваше от вестник „Ти-
шина”! 

Нека  така да е и в бъдеще-
то!

Пожелавам от сърце до-
бруване в годините.

И нека се гордеем, че има-
ме такъв вестник!

Бъдете здрави и мъдри с 
вестник „Тишина”!

ЮбилейЮбилейЮбилей
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Вестник „Тишина” стана неразделна част от моя живот

Вестник „Тишина” - незаменим наш приятел

Откакто се помня, моят 
живот винаги е бил свър-
зан с глухите хора. Като 
дете на глухи родители, 
първото нещо, което нау-
чих, беше жестовият език. 
Той ми даде възможността 
не само да се разбирам с 
родителите си, но и с техни-
те приятели и колеги. 

Първата ми среща с вест-
ник „Тишина” стана вкъщи, 
там се получаваше всеки 
брой, нашите бяха абонира-
ни за него. И досега са пред 
очите ми как разгръщаха 
страниците му и се взираха 

в снимките и редовете под 
тях. Радваха се като деца, ко-
гато виждаха познати лица. С 
годините интересът им към 
всичко, което пишеше в него, 
ставаше все по-голям. Моят 
също – нали растях и все по-
вече разбирах света на глухи-
те хора.

Вестник „Тишина” стана не-
разделна част от моя живот. 
Постъпила преди повече от 
40 години на работа в съюза, 
вече имах представа как се 
създава вестникът, кога изли-
за поредния нов брой и бях 
сред първите, които нетър-

пеливо взимаха в ръце стра-
ниците му. 

Също като родителите ми 
на времето така и аз сега се 
радвам на хубавите новини, 
ядосвам се на неприятните 
(вестникът винаги е бил обек-
тивен и достоверно отразява 
съюзната дейност и живота 
на глухите хора в районни-
те и териториалните орга-
низации) и с удоволствие се 
наслаждавам на цветния му 
вид и качествената хартия. 
Защото за всичките тези го-
дини, през които го четях, 
вестникът осезаемо промени 

не само външния си вид, но 
и качеството на материалите 
си – и то към все по-добро. 
Най-важното от всичко е, че с 
всеки свой ред, на всяка една 
своя страница, вестникът  из-
разяваше ясно и безкомпро-
мисно своята позиция – за 
единството, в защита на хо-
рата с увреден слух, членове 
на СГБ.

Пожелавам му от сърце и 
занапред да е все така търсен 
и желан от читателите си, да 
става все по-хубав и по-до-
бър с времето!

Още не са отшумели колед-
ните и новогодишните праз-
ници, и ето - дойде моментът 
на юбилейната годишнина на 
нашия вестник „Тишина”!

Цели 60 години този вест-
ник вървя с ритъма на наши-
те сърца, премина през мно-
го препятствия и спънки, но 
продължи напред. Премина 
през много бури и спадове, 
но винаги ни даваше криле.

Нашите членове го търсят, 
защото е незаменим приятел 
и дава изчерпателна инфор-
мация за живота на хората 
с увреден слух и събития, 
свързани с тях, които се случ-
ват по света.

От 30 г. съм сътрудник на 
вестник „Тишина”. Когато за 
първи път прекрачих прага 
на редакцията ме посрещна-
ха усмивките на двете редак-
торки Мария Михайлова и 
Петра Ганчева. Те ме насочва-
ха, помагаха ми като негов съ-
трудник с напътствия и съве-
ти. Мария ми показваше как 

да се пишат очерци и ста-
тии за съюзния живот. Петра 
ми помагаше да възприема 
в пълна мяра душевната ли-
ричност на поезията. Тя е и 
виновницата, която ме нака-
ра да се включа сред съста-
вителите на кръстословици.

През всичките тези годи-

ни вестникът непрекъснато 
се променяше и израстваше 
пред очите ми. Даваше из-
черпателна информация за 
различни събития и меро-
приятия от съюзния живот, 
организираше конкурси за 
фотография, поезия, фейле-
тони, разкази. Отразяваше 
международни конгреси, 
семинари, спортни прояви, 
футбол, риболов, туризъм и 
много други прояви. 

Гордея се, че СГБ има свой 
печатен орган, който отра-
зява изцяло съюзния живот. 
вестникът е търсен не само 
от съюзните членове, но и от 
организации и съмишлени-

ци, които се интересуват от 
живота на съюза.

Искам да благодаря на 
главните редактори Краси-
мир Георгиев, Лиляна Елици-
на, Катя Илиева и Йорданка 
Димитрова за пълното съдей-
ствие при написването ми на 
статии за различни събития, 
мероприятия на съюза, а 
също така и при съставянето 
на кръстословици.

На тях дължа и израстване-
то ми като сътрудник на вест-
ника. Нека през следващите 
години „Тишина” да продъл-
жава да се развива и да радва 
нашите читатели!

Честит юбилей!

Вера Василева, отдел „Човешки ресурси” в ЦУ на СГБ:

Зоя Гюрова, РО-София:

Очаквам с нетърпение всеки нов брой

Годината е  1957-а. По 
едно съдбовно и интерес-
но съвпадение първото ми 
сближаване с каузата на 
глухите хора у нас  беше 
през същата тази година.

И днес, в дните на юбилея 
на вестник „Тишина”, с почуда 
осъзнавам, че летоброенето 
на любимия ми вестник съв-
пада с летоброенето на моята 
обществена дейност. А и не би 
могло да бъде иначе, защото 
вестник „Тишина” всъщност е 
дневник – съхранил в детай-
ли факти с датите и  имената 
от ежеседмичните, ежеме-
сечните и ежегодните усилия 
на нашата неправителствена 
организация, която винаги се 
е борила за правата на своите 
лишени от слух членове и ак-
тивно ги е защитавала.               

И днес, когато разгръщам  
вече пожълтелите страници 
на  годишните издания на 
вестника, които грижливо се 
съхраняват в съюзния музей, 
отново се потапям в емоци-
ите на преживяното от от-
миналите  събития. Събития, 
които създаваха облика и ав-

торитета на нашия съюз пред 
обществеността в България. 

С какво ли не са изпълнени 
неговите страници! Трудно 
е да се изброи всичко, което 
те  отразяваха като в огледа-
ло, в което днес се оглежда-
ме! От големите национални 
празници и годишнини, през 
решените и нерешени про-
блеми от строителството на 
съюзните предприятия; през 
въпросите за образование-
то, възпитанието и култур-
но-просветното  обогатяване  
на съюзните членове; през 
различните жанрове на из-
куството, които бавно, но си-
гурно  навлизаха в живота на 
затворените в тишината хора 
и през този прекрасен изблик 
от портрети на  талантливи 
художници, поети, писатели, 
артисти, кино- и фотолюби-
тели или просто обикновени  
трудови хора, с които се гор-

деехме! И високо заявявахме, 
че сме хора – пълноценни и 
равноправни на останалите 
граждани в нашата родина!

Това за мен, а вярвам, и 
за всички нас, е вестник „Ти-
шина” – историята на нашия 
живот, точна снимка на дати 
и събития, на радости, успе-
хи и трудности. Калейдоскоп 
от задружните ни усилия да 
преодоляваме пречките и да 
се доказваме…

Днес, вече 60 години, все 
още очаквам с нетърпение 
всеки нов брой  на вестник 
„Тишина” и със  същия жаден 
интерес разгръщам страни-
ците му - какво ли ново ще 
ми поднесе, ще ми разкаже… 
Въпреки новите технологии, 
въпреки интернет мрежата 
и компютрите, таблетите и 
айфоните, които почти свет-
кавично разнасят новините, 
въпреки предпочитаните  но-

винарски клипчета – които, 
обаче, след време изчезват 
от нашия поглед и внимание. 
Но запечатаните на хартия 
факти, дати, спомени – те ос-
тават,  както  в днешно време 
идват при нас написаните на 
дърво, кожа  и камък факти 
и събития от древността на 
човечеството. И съхранените 
в библиотеките стари вестни-
ци, които ни разкриват исто-
рията на печатното слово!

Защото именно то ще 
остане и след нас и защо-
то вестник „Тишина” ще го 
има, докато има кой да за-
писва в него събитията и от 
днешния ни живот, за да ос-
танат за поколенията.

Миряна  Мошева, сътрудник на в. „Тишина”:

ЮбилейЮбилейЮбилей
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Глухите хора от всички възрасти харесват и четат в. „Тишина“

Вестникът спомага и за духовното ни обогатяване 

Като съюзен член от 
по-старото поколение, за-
явявам,че това е МОЯТ 
любим вестник. Очаквам с 
нетърпение всеки брой и 
го прочитам до последния 
ред.

И така 46 години съм редо-
вен абонат на вестника и не-
гов дописник.

Вестник „Тишина” играеше 
огромна роля в живота на 
хората с увреден слух, осо-
бено преди демократичните 
промени. Чрез страниците 
на вестника ние четяхме за 
трудовата реализация на 

глухите в предприятията 
„Тих труд”; за дейността на 
многобройните художест-
вени и спортни състави към 
районните организации на 
глухите по места; за худо-
жествените фестивали и на-
ционалните туристически 
събори и за още много дру-
ги прояви по места..

Главните редактори на 
вестника Сийка Горчивкина, 
Красимир Георгиев, а сега и 
Йорданка Димитрова и ре-
дакторите Мария Михайло-
ва и Петя Димова ежегодно 
посещаваха предприятията 

и РО. Организираха се обу-
чителни семинари с допис-
ниците и кореспондентите; 
насърчаваха ни; съветваха 
ни как да поднасяме инфор-
мацията.

Вестник „Тишина” пре-
мина през много преврат-
ности на времето, но устоя. 
Наложи се като истински 
защитник на интересите на 
хората със слухови увреж-
дания. Днес критериите 
към вестника са промене-
ни, „подмладени”. Поднася 
достоверна информация, 
има разнообразни рубрики, 

отпечатва нормативни доку-
менти, касаещи правата на 
глухите в България.

Напоследък вестникът е 
с нова, съвременна визия, с 
много снимков материал и 
професионално поднесена 
информация. Глухите хора от 
всички възрасти го харесват 
и четат.

Пожелавам на екипа на 
редакцията все така с дръз-
новение да списва нашия лю-
бим вестник „Тишина”!

Честит юбилей!

За първи път вестник „Ти-
шина” попадна в ръцете ми 
през 2001 г., когато станах 
член на СГБ (допреди това не 

бях слухово увредена). Рад-
вах се, когато четях информа-
циите за непознати хора; за 
организациите на глухите в 
другите градове и за различ-
ните прояви в тях, за техния 
живот. Научавах за много и 
разнообразни съюзни съби-
тия – фестивали, събори, се-
минари и пр. Така за измина-
лите 15 години се запознах с 
много хора и понеже не мога 
да присъствам навсякъде, с 
удоволствие четях вестника 
и по този начин ставах съп-
ричастна със споделеното 
от другите братя и сестри по 
съдба. 

В един момент в мен се по-
роди желание да споделя и аз 

новините и проявите на орга-
низацията в града ни, понеже 
видях, че нямаше друг, който 
да се реши да направи това. 
Днес сме зависими от време 
и възможности да организи-
раме често срещи между ор-
ганизациите от други градо-
ве, но чрез вестника не само 
получаваме информация, а и 
ставаме съпричастни с наши-
те приятели, отдалечени на 
километри. Също така можем 
да черпим опит едни от дру-
ги. 

Някои казват: „Сега има ин-
тернет, там ще гледа снимки!”. 
Да, но първи са били вестни-
ците, а след това - интерне-
тът! Много по-приятно е в 

компания заедно да разглеж-
даме вестника, изпълнен със 
снимки, да си спомняме хора-
та, с които сме учили и рабо-
тили, но животът ни е разде-
лил. Разменяме си спомени, 
весели коментари, понякога 
с носталгия за хубавите от-
минали мигове. Това човек 
не може да го преживее сам, 
седнал пред компютъра, 
лаптопа или айфона. 

Пожелавам още поне тол-
кова години и занапред да 
продължи издаването на 
вестника! Да са живи и здра-
ви всички, които помагат за 
неговото съществуване, за 
да можем и занапред да сме 
както се казва „в час” със съ-

битията в съюзната органи-
зация и да имаме все така 
пълноценна информация за 
всичко, което ни интересу-
ва – промени в законодател-
ството, юридически съвети и 
пр. И не само това – вестни-
кът спомага и за духовното 
ни обогатяване с културните 
и международните новини. И 
изобщо – вестник „Тишина” е 
един многообразен вестник, 
изпъстрен с различни инте-
ресни рубрики. И, най-ва-
жното – издава се на хубава 
хартия с цветни страници, ка-
квито малко вестници могат 
да си позволят! 

Честит юбилей!

Йорданка Босашка, Хасково:

Петя Митева, председател на ТО-Добрич:

Росен Милачков, директор на СУУУС „Свети Иван Рилски”, Търговище:

И на 60 години - с младежки 
ентусиазъм и дръзновение

Проблем е да си човек с 
увреждания. Понякога ти се 
струва, че целият свят е сре-
щу тебе и ти си единствен 
самотник в него, забравен от 
всички. Но има хора, които 
могат да опровергаят тези 
мисли и чувства. За глухите 
хора в България това е вест-
ник „Тишина”. Той е тяхната  

трибуна.
Този вестник съществува 

вече 60 години и продължа-
ва да е необходим, търсен и 
обичан от глухите хора. Чрез 
него те разбират, че не са 
сами в България и света, че 
тяхното увреждане не ги об-
рича на изолация и самота.

Много години следя него-
вите броеве, в които намират 
място новини, съвети, инфор-
мация по социални и прав-
ни новости. В постоянните 
рубрики  „Обратна връзка” 
и „Съюзен живот” вестникът 
запознава читателите си с но-
востите в законодателството 
и социалните придобивки; 
с богатия организационен 
живот на Съюза на глухите в 
България. Всеки член на съ-
юза може да намери на стра-
ниците на вестника  по нещо 
за себе си. Не е без значение 

високото качество както на 
написаното, така и на сним-
ковия материал, шрифта и 
хартията. Много и актуални 
събития от света се отразя-
ват в рубриката „Междуна-
родни новини”. Тази рубрика 
приобщава глухите хора към  
човешките проблеми и взаи-
моотношения в световен ма-
щаб. В рубриката „Спектър” 
пък са застъпени полезни съ-
вети, развлекателни матери-
али, рецепти и напътствия за 
всички. И, което също е от го-
лямо значение - проблемите 
на образованието са широ-
ко и задълбочено обсъжда-
ни. Тяхното интерпретиране 
следя с най-голям интерес и 
колективът на училището се 
старае да ги решава  с профе-
сионална компетентност. 

Достойна среща на 60-го-
дишния юбилей!

ЮбилейЮбилейЮбилей
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Отразена светлина
На следващите страници, скъпи 

читатели, представяме една мал-
ка, но съществена подборка от ня-
когашни публикации във вестник 
„Тишина”. През всичките тези 60 
години, от деня на своето раждане 
до ден днешен вестникът е бил и си 
остава неизменна част от съюзната 
история. Защото с информациите 
и снимките към тях, изпращани до 
екипа на редакцията, сътрудниците 
на вестника разказват за нещо много 
важно – че Съюзът на глухите в Бъл-
гария, с неговите регионални поде-
ления, диша, съществува и доказва 

на дело, че хората с увреден слух са 
хора като всички други, но липсата 
на слух (пълна или частична) слага 
една невидима бариера между тях 
и обществото. Бариера, която пре-
пречва пътя на разбирането, съпри-
частността, съчувствието и доброна-
мереното съдействие от страна на 
институциите и обществеността. И 
вестникът е този, който е призван да 
я премахне – чрез своите страници. 

Това е една много трудна, но благо-
родна мисия и хубавото е, че все пак, 
за тези 60 години, вестникът успя да 
я осъществи. Защото, благодарение 

на публикуваните в него информа-
ции и снимки, изпратени от сътруд-
ници, координатори и секретари на 
ТО, читателите на вестник „Тишина” 
- сред които са представителите на 
държавните институции (вестникът 
се изпраща и при тях!), на различни-
те неправителствени организации и 
сдружения и на общинските ръко-
водства в страната – всички тези чи-
татели, включително съмишленици-
те и приятелите на хората с увреден 
слух, се докосват зримо и осезаемо 
до света на нечуващите хора. Редове-
те във вестника и снимките към тях 

предават искрено и честно живота и 
дейността в съюзната организация 
с една-единствена цел – да стигнат 
до сърцата на хората. И успяват да 
я постигнат – доказателство за това 
са безспорните успехи и авторитет 
на Съюза на глухите в България през 
неговата 83-годишна история.

Отразена светлина – така нарекох 
тази подборка от материали и сним-
ки, извадена от времето и възкръс-
нала отново в този юбилеен брой. А 
както се знае, тя свети по-силно… 

Петра Ганчева

ЮбилейЮбилейЮбилей

В духа на българското

Горица Милчева

Ръководството на районната организация на глухите в Дупница реши да ор-
ганизира едно съвсем нетрадиционно честване на скъпия за всяко българско 
сърце национален празник – Трети март. 

За късмет, времето се оказа приказно и още повече повиши настроението 
ни, когато групата членове от районната организация в Дупница и ръковод-
ството на РО отидохме на централния площад, за да присъстваме на търже-
ството, посветено на празника. Заедно с нас на площада бяха кметът Методи 
Чимев и заместниците му, председателят на я съвет Ивайло Константинов и 
депутатът Емил Гущеров. Танцьорите от ансамбъл „Актавис” издигнаха нацио-
налното знаме пред сградата на кметството, след което съставът за народни 
танци и младите таланти представиха богата танцова и песенна програма. Из-
явиха се още общинският духов оркестър, мъжкият и смесения хор. А девет-
годишните Марио Такев и Алекс Георгиева рецитираха вдъхновено стихотво-
рения, посветени на 3 март, които специално се превеждаха на жестов език от 
г-жа Милчева за глухите членове. 

След като завърши програмата, се отправихме към изложбената зала „Око-
лийска къща”. Там присъствахме на откриването на фотоизложбата „Светите 
места в България” на Георги Чараклиев. Авторът на снимките е създател и на 
най-големия сайт за храмовете в родината ни, който стартира в края на ок-
томври миналата година. Снимките му представяха светите български места, 
включени в сайта. Мисията, която си беше поставил Георги Чараклиев, бе да 
бъдат възстановени забравените и полуразрушени православни храмове 
както в България, така и в съседните страни.

Когато сме заедно, животът ни е по-хубав
Димитрина Каракирова

След закриването на фестивала на художествената самодейност в Плевен 
една от първите ни прояви в средата на юни беше екскурзията на ветераните 
до Троянския манастир. Боянка Бояджиева, тяхната председателка, почерпи 
всички за рождения си ден, след което най-упоритите се изкачиха до върха. 
А на връщане спряхме в Ловеч, разгледахме прочутия покрит мост на Кольо 
Фичето и си направихме снимки за спомен. 

След тази емоционална и много приятна разходка със самодейците зами-
нахме за Видин. По проекта, спечелен от видинската териториална органи-

зация на глухите, беше включен концерт с изпълнения на глухи танцьори и 
певци. А там ни чакаха съюзните членове от Лом, Монтана и от града-домакин. 
Събрахме се вкупом на брега на реката и се качихме на корабчето, където 
дълго и оживено разговаряхме и се наслаждавахме на красивия пейзаж нао-
коло. На другия ден посетихме историческата крепост „Баба Вида”. А следобед 
тръгнахме за центъра на града, където плевенският танцов състав щеше да иг-
рае. Честно казано, бяхме притеснени, когато видяхме известната народна пе-
вица Николина Чакърдъкова с нейния ансамбъл на сцената – на нейния фон 
как ли щеше да бъде нашето изпълнение? И когато след тяхната изява хората 
започнаха да си тръгват, нашите самодейци се обезкуражиха. Но въпреки това 
се качиха и заиграха с хъс и настроение. И публиката се върна, дори запри-
ижда още народ. Завършихме нашата програма с песента „Носталгия” и много 
от зрителите припяваха с нас, а в очите на повечето имаше и сълзи. Бяхме 
изпратени с бурни аплодисменти и си тръгнахме горди, че сме се представили 
на ниво!

На връщане през целия път коментирахме преживяното във Видин – за раз-
ходката с приятелите, за крепостта Баба Вида и концерта. Всеобщо бе мнение-
то, че след такива срещи с приятели и другари по съдба животът ни сякаш е 
по-лек и хубав.  

Най-радващото е, че в края на юни, след много срещи и преговори с об-
щинското ръководство на Плевен бе подписан договор за текущ ремонт на 
четири обекта в града на стойност 29 000 лв. По програма на Бюрото по труда 
ще бъдат назначени глухи безработни в металното звено на предприятието 
„Тих труд”; търсят се и бояджии и шивачки, защото предстоят големи и срочни 
поръчки. Така, с общи усилия, ще преодолеем и безработицата сред нашите 
членове.

Празничен спектакъл
Дора Христозова

Концерт по повод Международния ден на хората с увреждания изнесоха чле-
новете на Съюзите на инвалидите, глухите, слепите и диабетно болните в Хаско-
во. Празникът, който 
продължи два часа, 
се проведе в голямата 
зала на ДКТ „Иван Ди-
мов”. Преди началото 
на концертната про-
грама в препълнения 
салон бяха прочетени 
поздравителни адре-
си от името на област-
ния управител на Хас-
ково Румен Данев и 
кмета Георги Иванов. 

Продължава 
на стр. 10
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Празничен спектакъл
Продължение от стр. 9

Първа на сцената излезе групата за народни песни и танци към клуба на 
инвалидите в Хасково. 

Гости на събитието бяха заместник областният управител Николай Нанев, 
заместник кметът на община Хасково Татяна Димитрова и временно изпълня-
ващата длъжността директор на общинска дирекция „Социално подпомагане” 
Зара Костадинова.

Нашите самодейци се представиха с чудесни изпълнения и заслужено бяха 
аплодирани.

Във вихъра на младостта

Живка Димова 
Вече е традиция младежите от териториалната организация в гр. Сливен да 

се организират и заедно да празнуват с приятели от други организации.
Още от януари започна организацията и записването за празника. И на 18 

февруари над 80 глухи и тежкочуващи младежи от Сливен, Елхово, Бургас, Ста-
ра Загора и София се събраха заедно в таверна „Болярска” в Сливен. За тях 
Денят на влюбените беше повод отново да се съберат и споделят радостта и 
любовта си. В същото заведение посрещнаха новата 2012 г.

Празникът премина в приятна обстановка, с много музика, танци, забавни 
игри и с много награди от томболата. Времето сякаш беше спряло за всички 
– веселието продължи чак до сутринта на следващия ден! На снимките ясно 
личи колко хубаво и весело беше празненството.

За отличната организация благодарност заслужават Теодор Стефанов, 
председателят на младежката организация към РО – Ямбол и заместник пред-
седателят Драгомир Драгомиров. Заредени с много, много любов, щастливи 
преживявания и незабравими спомени, всички на раздяла си пожелаха да 
се видят отново на следващия празник. Здраве, късмет и сбъдване на всички 
мечти ви пожелаваме, скъпи приятели от близо и далеч!

Празнувахме и се веселихме от сърце
Зоя Гюрова
На 14 юли се проведе летният туристически празник на Витоша по повод 78 

години от създаването на Съюза на глухите в България.
9.30 часа е. На спирката на „Овча купел” два автобуса с наши членове поте-

глихме с много радостен ентусиазъм и прекрасно настроение. Никакви юлски 
жеги не можеха да ни спрат отново да се срещнем с приятелите си на нашата 
хижа „Панчо Томов”.

Обаче, при пристигането преживяхме малка неприятна изненада, Съдър-
жателите на хижата на Българското национално радио, която е в съседство 
по-надолу от нашата хижичка, самоволно си бяха позволили да запушат чеш-
мата, която е до нашата полянка и да демонтират водопроводните части. При 

което координаторът на РО-София Илиян Радев с членове от районния съвет 
съвсем официално предупреди съдържателите на хижата на радиото, че ако 
се повтори същата ситуация, ще бъдат уведомени съответните контролни ор-
гани и ръководството на парк „Витоша”. Същевременно, по повод размахвания 
от съдържателя документ от ХЕИ, че водата била мръсна, Радев го изобличи 
в лъжа, като посочи липсата на разрешително за проверка на водата от парк 
„Витоша и липсата на уточнено място откъде е взета водата. И най-вече, че със 
същата тази вода съдържателите на въпросната хижа сипват и дават на преми-
наващи хора. Не може заради пресъхващия каптаж на хижата на радиото да се 
отклонява наша вода и даже нагло да се запушва, при това точно за празника. 
Бяха взети бързи мерки, като Стоян Великов, заедно с Вежен Пеев отидоха до 
града да купят съответните части, след което успешно ремонтираха чешмата 
и студената планинска вода пак потече. Въпреки този непредвиден временен 
проблем, настроението беше високо и приповдигнато сред нашите членове.

Председателят на РО-София Георги Георгиев поздрави всички с „Добре до-
шли отново сред прекрасната природа!” и им пожела да са все така жизнера-
достни. С много закачки и веселие премина денят ни - с интересните игри на 
Дани Минева, с веселите скечове на Пантелей Хритов - Пони и при прекрасно-
то домакинство на отговорника на хижичката ни Константин Манолев…

40 години РО-Хасково
Йорданка Босашка
През първите години от създаването на Съюза на глухите в Българин, дей-

ността му е била насочена към изграждане на социална база и интегриране на 
глухите в обществото. Началото на тази дейност в Хасково започва на 17 юни 
1956г. от 23 човека с увреден слух от града и представители на дружеството 
на глухите в Пловдив.

УЧРЕДЯВА СЕ ТЕРИТОРИАЛНА ПЪРВИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ТПО). За предсе-
дател е избран Андон Кожухаров. От 1956 до 1964 г. ТПО се води към РД в 
Стара Загора. Първият секретар е Пенка Арнаудова, работила от 1956 до 1961. 
След това, до 1964 г., секретар е Владимир Тодоров.

За кратко време хасковската организация се разраства, увеличава се член-
ският състав. За да се събират, от съвета им предоставят малка стая в сграда в 
центъра на града, която глухите наричат свой клуб. Там играят шах, табла, че-
тат вестници, провеждат мероприятия. Развиват дейност, която не се „побира” 
в рамките на ТПО. Тогава Централният съвет на Съюза на глухите в България 
взима решение да се свика общо събрание и се учреди РАЙОННО ДРУЖЕСТВО 
НА ГЛУХИТЕ В ХАСКОВО.

Събранието се провежда в студения 6 февруари на 1964 г. Делегатите изби-
рат за председател Славчо Делчев, за организационен секретар Киряк Пеев и 
дружествен съвет от четирима души в състав: Димитър Македов, Тотка Кожу-
харова, Калинка Петкова, Делка Тодева и Любомир Методиев.

С неимоверни усилия председателят и амбициозният секретар с ентуси-
азъм и желание издирват глухи деца, младежи и по-възрастни хора от Хас-
ковски и Кърджалийски окръзи. А навремето това било трудно -много села и 
махали били без телефони, нямало и директен превоз. Налагало се да се пи-
шат писма до здравните служби и кметствата в градовете и селата. Най-добре 
издирването ставало с многобройни пътувания и лични срещи, защото много 
родители не пускали децата си и не вярвали, че чрез рехабилитация ще се 
научат да пишат и говорят. С часове Славчо Делчев и Киряк Пеев разговаряли 
с тях, докато ги убедят в ползата от обучението и придобиването на професия.

Много от младежите, напуснали за първи път домовете си, се адаптирали 
бързо и постъпвали на работа в СПП „Тих труд”, където свикнали с новите ус-
ловия на бит и труд. Голяма част от тях били неграмотни и ръководството на 
дружеството открило тригодишни курсове за ограмотяване.

Продължава на стр. 11
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40 години РО-Хасково
Продължание от стр. 10

През март 1970 г., председателят на СГБ Васил Панев прави първата копка 
за построяването на КУЛТУРЕН ДОМ НА ДРУЖЕСТВОТО, който през 1973 г. е 
официално открит.

От 70 души при основаването си, към 1976 г. членовете наброяват над 600 
души, обхванати в 10 местни (първични) и териториални организации: в Кър-
джали, основана през 1962 г.; в Харманли (1962), в Димитровград (1966), в 
Джебел (1968 г.), в Момчилград (1978 г.) и още пет местни първични организа-
ции в СПП „Тих труд”.

Прекрасните условия в новия клуб позволят организирането и провежда-
нето на разнообразни мероприятия. Започва развиването на активна

КУЛТУРНО-МАСОВА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Младите глухи с желание участват в различните любителски състави, 

включват се в сбирките на просветните звена, където се запознават не само с 
историческото минало на страната ни, но и с актуалните за момента събития.

Още през 1966 г. няколко ентусиазирани младежи и девойки с увреден слух 
сформират

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ СЪСТАВ, чийто художествен ръководител става Иван 
Станков, който и до днес ръководи състава, през който са минали не един и 
двама любители на народните танци.

През 1974 г. се основава и ДРАМАТИЧНО-ПАНТОМИМЕН СЪСТАВ, ръково-
ден от актьора в хасковския театър Недялко Недялков.

Година по-късно - през 1975 г., е създадена и ГРУПАТА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО 
СЛОВО С МИМИКА И ЖЕСТ, с пръв ръководител Йорданка Босашка. По-късно 
състава поемат Виолета Григорова и Йорданка Манолова.

През 1979 г. се „ражда” и ГРУПАТА ЗА СИНХРОННО ПЕЕНЕ. Сформира я се-
кретарката на дружеството Дора Христозова, която става и негов ръководи-
тел. А през 1993 г. хасковската организация поставя началото на МОДЕРНИТЕ 
ТАНЦИ СРЕД ГЛУХИТЕ. Създаден е джаз балетът „Фрида” с ръководител Добро-
мира Тодорова. 

Една тъй желана среща!

Мариана Станчева   
На 11 октомври тази година се състоя среща на съученици от специализи-

раното училище за деца с увреден слух в с. Крамолин. Събраха се приятели от 
цяла България, учили през периода от 1955 до 1964 година, заедно с учители-
те си - семейство Дарданови.

Срещата се проведе в ресторанта в Горна Оряховица и на нея присъстваха 
50 бивши съученици. Независимо от трудния живот на хората с увреден слух, 
желанието да се видят със старите приятели надделя. Наздравица, поздравле-
ния и благодарност изрази Стойчо Филев от Русе, който пожела на присъства-
щите много здраве, твърдост и устояване на позициите им в живота. Особена 
благодарност дошлите на срещата изразиха към СГБ, благодарение на който 
е било организирано това училище, а впоследствие и други училища, район-
ните организации, предприятията, жилищата, в които живеят, почивните стан-
ции.

Спомените бяха безкрайни, а разговорите - от приятни, по-приятни. А по 
едно време се извиха и хора. Апогеят на срещата беше, когато се връчиха по-
даръци за учителите - чаша с изобразени лицата на учители и ученици; торта-
та със свещички 50 години - толкова са изминалите години от закриването на 
училището и от раздялата с някогашните приятели.

Първо място за наши танцьори
Мария Каварджикова
От 23 до 25 март 2012 г. в Стара Загора се проведе 12-и Национален фолкло-

рен конкурс „Орфеево изворче” с международно участие. Конкурсът е създа-
ден с един прекрасен замисъл, който вече дълги години осмисля чудесните 
прояви тук. Истинската цел е да се създаде любов към българското народно 
творчество - песенно, инструментално и танцово изкуство. Другата цел е да се 
популяризира културата и богатството на българското национално изкуство, 
което много векове е крепило българския дух. Но още по-важно е то сега, ко-
гато младите хора имат нуждата, а и желанието да покажат себе си, да изявят 
своите спо-собности и таланти.

Организатори на конкурса бяха Националният музикално-фолклорен съюз 
„Орфеево изворче” и община Стара Загора, със съдействието на Министер-
ството на образованието, младежта и науката; Тракийското дружество „Од-
ринска епопея” и Държавна опера-Стара Загора.

Фолклорният конкурс бе изява на талантливи деца, ученици, студенти и ра-
ботещи в областта на инструменталното и танцовото изкуство, за запазване и 
обогатяване на българската национална култура.

Близо 2500 певци, инструменталисти и танцьори от всички фолклорни об-
ласти на страната омайваха многобройната публика в Стара Загора. Рекордни-
ят брой участници от цялата страна имаха своите изяви в рамките на три дни 
на 4 различни сцени. Категориите за участие бяха определени за 6 възрастови 
групи - детска градина, начална степен, среден курс, гимназия, гимназия и ВУЗ 
и 6-та - над 25-годишна възраст.

За наша голяма радост и гордост фолклорният танцов състав при районна 
организация на глухите в Стара Загора, имаше невероятен успех! Ние взехме 
участие с два фолклорни танца в последната възрастова група.

И спечелихме първо място! Сред 2500 участници бяхме първенци! Гордеем 
се истински!

Всъщност, ние винаги сме били едни от най-прецизните и талантливи тан-
цьори, които от сърце обичат това изкуство!

Наградата, която получихме бе плакет „Златна лира” с диплом.

Шах турнир по повод 3 март
Матилда Чорней

По повод 3-и март, националния празник на България, в бургаската районна 
организация на глухите се проведе станалия ежегоден шахматен турнир за 
хора с увреждания.

В него взеха участие глухи шахматисти от районната организация на глухите, 
Социалния център и от териториалната организация на слепите. Състезателите 
бяха топло поздравени от областния управител на Бургас Константин Гребена-
ров, който сподели, че е съпричастен към инициативите на хората с уврежда-
ния и подари на всеки отбор комплект шах и фигури. Живко Жеков, член на 
управителния съвет на Българската федерация по шахмат отправи към всички 
шахматисти пожелание за успех и добър старт на шахматния турнир.

Между трите отбора се разрази оспорвана шахматна битка, в която цареше 
спортният дух. Пред шахматната дъска всички се чувстваха равностойни и ни-
кой не забелязваше своето или чуждо увреждане.

След приключване на състезанието всеки отбор получи купа, а на всеки 
шахматист бе връчено свидетелство за участие.

Приемственост между поколенията
Миряна Мошева
В не само в топлите, но и горещи септемврийски дни, разхлаждани от по-

ривите на морския вятър, които най-силно се усещаха на територията на съ-
юзния хотел „Тишина”, се събраха представителите на клубовете на жените и 
ветераните от всички районни организации на своето поредно традиционно 
съвещание-семинар.

Продължава на стр. 12
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Приемственост между поколенията
Продъжение от стр. 11

След сърдечно поднесените думи при откриването на семинара от страна 
на председателя на СГБ Васил Панев, дните на 14 и 15 септември бяха изпъл-
нени със стойностни лекции и беседи, с които представителите от РО споде-
лиха дейността на своите клубове, допълнени с въпроси и проблеми, които 
вълнуват съюзните членове, очакващи да получат изчерпателни отговори.

Встъпителен доклад в две части, посветен на темата за европейската годи-
на на активното стареене и приемствеността между поколенията изнесе Ди-
митрия Мудева, член на УС на СГБ.

След нея интерес предизвика изложението на представителя ни от Русе 
- изтъкнатия наш борец и активист Стойчо Филев, който засегна темата как 
възрастните хора да бъдат полезни в живота на организацията и как да се по-
могне на по-младите съюзни членове, които са крайно неподготвени в учи-
лищата за реалния живот в обществото. Той посъветва, че те трябва да бъдат 
наставлявани и информирани за новостите от най-авторитетните ни деятели, 
които имат умения да ги предразполагат, за да бъдат изслушвани с внимание. 
И че е много важно да се помага за заличаване на клюкарството, завистта и 
злобата сред съюзните членове, за да стане животът им по-добър.

Превес имаха лекциите и беседите, отнасящи се за здравето ни. Представи-
телката на Пловдив Пенка Георгиева сподели положителния опит на тяхната 
организация за сближаването на младите и старите съюзни членове, които се 
събират в клуба и отбеляза, че младите сами изявяват желание да участват в 
изявите и традициите на тяхната организация, като с оправдана гордост под-
черта, че техният клуб е културно средище за приемствеността между старите 
и младите в Пловдив.

През втория ден председателят г-н Панев се запозна с някои от проблемите, 
които ни тормозят, за да даде изчерпателен отговор за тяхното преодоляване. 
Като изпълненото с голяма болка изложение на представителката на Бургас, 
дългогодишната активистка Недялка Мерджанова за траещото толкова дълго 
разделение на съюзните членове в Бургас. Хубавото е, че благодарение актив-
ната намеса на още новата координаторка Матилда Чорней, която е установи-
ла връзка с община Бургас, са получили нови придобивки. 

Обсъден беше и наболелия за всички ни въпрос за намаляващите услуги на 
жестовите преводачи, които вече започват да стават дефицитни. 

Както винаги – заедно
Петя Митева
За поредна година се събрахме в нашия уютен клуб да се повеселим по по-

вод предстоящите коледни и новогодишни празници. Тържеството ни уважи-
ха нашите приятели от териториалната организация в Силистра и районната 
организация във Варна. Имахме гости и от Балчик. Смея да кажа, че едва се 
побрахме в клуба – 48 човека! Настроение разбира се не липсваше, затова 
никой не се притесни, че бяхме като „гъсто населени”! Всеки беше дошъл с 
огромното желание да бъде в приятната компания на приятели, с които няма 

възможност да се види често. Но тази година бяхме приятно изненадани от 
един специален гост – г-н Михаил Стоев, бивш заместник областен управител 
и бивш общински съветник. „Бивш” поради факта, че по стечение на обстоя-
телствата вече е в графата  „хора с увреждания”, както самият той се изрази. 
Сега се занимава със стопанска дейност и собствен бизнес. Г-н Стоев е син 
на глухи родители и като такъв винаги ни е подкрепял. С негово съдействие 
преди години е издействано мястото в центъра на Добрич за построяване на 
сградата, в която се помещава клубът ни.

Негова беше заслугата за огромната торта, с която се почерпихме и за том-
болата с кулинарни изненади. Като собственик на фабрика за ракия, реши да 
почерпи всички с петгодишна сливова, календар и книжка с биографията му.

Имаше и още една томбола, организирана от самите нас. Настроението 
беше на ниво, съпроводено с много танци, веселие и сладки приказки до къс-
ни часове... А накрая си пожелахме от сърце да сме живи и здрави, както и 
нашите семейства и близки, да имаме по-големи финансови възможности, за 
да се срещаме по-често и да се насърчаваме едни други. Но на първо място - 
да имаме уважение и толерантност един към друг – все пак сме хора с еднаква 
съдба, постигнала ни по една или друга причина. Желаем от сърце на всички 
наши приятели и познати от СГБ здраве, обич в семействата и по-големи успе-
хи в професионалното развитие.

Честита да ни е новата година!

Жена - предприемач на годината
Радка Стойкова
По инициатива на Асоциация „Да съхраним 

жената” във Варна за шести път се проведе кон-
курс за жена - предприемач на годината.

Партньори в организацията и финансиране-
то на конкурса са община Варна, обществото на 
предприемчивите жени, търговско-индустриал-
на камара, Ротари клуб Галатея и Клубът на сто-
панския деятел.

За традиционната специална награда за мени-
джър в социалната сфера бе номинирана Мари-
ана Василева, главен счетоводител на „Тих труд” 
ЕООД -Варна и председател на РО на глухите в 
града. За наша чест и гордост тя успешно защити 
номинацията. 

На 22.07.2005 г. в лятната градина на ресто-
рант „Димят” ние, група колеги, близки и прияте-
ли, имахме удоволствието да бъдем сред елита 
на бизнеса във Варна и да наблюдаваме церемонията по награждаването.

За жена - предприемач на годината бе обявена Росица Парашкеванова, 
собственик и управител на „Виктория-Уникат” ЕООД. Жена - мениджър на го-
дината стана Йовка Иванова, изпълнителен директор на „Варимпекс” ООД.

Всички участници в конкурса получиха дипломи и сребърни знаци, сим-
вол на обществото на предприемчивите жени. Мариана Василева развълну-
вано благодари за наградата. Тя сподели, че я приема не като висока оценка 
на нейната лична работа, а по-скоро за приноса на целия екип, ръководен от 
управителя на „Тих труд” Павлинка Катева. „Смятам, че критерият за предпри-
емачески способности за мен е бил занижен. Не мога да се похваля с бизнес 
успехи, каквито имат номинираните тук бизнес дами. Може би е оценено това, 
че едно предприятие на хора с увреждания през последните години от губе-
що се превърна в печелившо. Като се има предвид, че 73% от персонала в „Тих 
труд” са хора с увреден слух, това наистина е подвиг. Влизам в обществото на 
предприемчивите жени с дълбоката вяра, че в контактите си с умни и пред-
приемчиви хора ще срещна евентуални клиенти за нашите услуги и продук-
ция.” – каза Мариана в словото си при връчването на наградата.

Поздравяваме Мариана Василева с успеха! Благодарим на Асоциация „Да 
съхраним жената” в лицето на председателя й д-р Ненчева за вниманието и 
високата оценка от името на всички работници и служи-тели на „Тих труд”!

Моето мнение е, че наградата е напълно заслужена и можем искрено да се рад-
ваме, че в нашия колектив има такива достойни хора като Мариана Василева.

Младите активисти проведоха прекрасен 
празник

Спаска Джангозова

На 14 юли т. г. пловдивската районна организация отбеляза 78-годишнината 
от основаването на Съюза на глухите в България в една прекрасна местност 
над град Куклен, където се намира манастирът „Св. св. Козма и Дамян”.

Продължава на стр. 13

ЮбилейЮбилейЮбилей
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Младите активисти проведоха прекрасен 
празник

Продължение от стр. 12

Казват, че това място било чудодейно. И наистина - за първи път толкова 
много хора се събрахме тук! Повече от 180 души бяха решили да празнуваме 
заедно. С два автобуса и 15 леки коли, в прекрасно настроение дойдохме в 
тази омайна с природата си местност.

Но и друго беше важно. Даже, може би, по-важно - че тази година празни-
кът бе организиран от Младежката организация към районна организация на 
глухите в Пловдив.

Младите взеха инициативата и със сърце и направиха този наш прекрасен 
ден. Това е! Новото ни поколение достойно продължава традицията и завети-

те на основателите на нашия съюз. А те също са били млади хора.
Боряна Георгиева, председател на младежкия съвет, Нели Богданова, за-

местник председател и Весела Панайотова, отговорник за туризма, както и 
всички други, се бяха постарали за най-доброто.

Празникът, разбира се, започна, както му е ред – председателят на РО-Пло-
вдив (също млад човек), поздрави всички с „Добре дошли!” и припомни факти 
и събития от миналото на съюза; припомни и съюзни личности, с които днес 
се гордеем.

А доайенът на пловдивската организация Георги Марков даде пример за 
знания и мъдрост, като разказа историята на манастира и наистина вдъхна 
доброта и надежда в сърцата ни. А после запалихме по свещичка пред олтара 
в черквата, като се помолихме за здраве и късмет. 

И празникът настана – с много забавни игри, с много смях и безброй шеги. Е, 
и скарите пушеха примамливо, а салатите бяха огромни и вкусни! 

Прекрасни спомени ни остави този ден. И нека е така и занапред!

Първоаприлски карнавал в РО-Русе
Стефка Тончева
На пети април тази година в клуба на районната организация на глухите в 

Русе проведохме традиционния карнавал, посветен на Деня на хумора и ше-
гата - 1 април, който премина под мотото „Светът е оцелял, защото се е смял”. 
Участниците в карнавала с голямо желание и ентусиазъм се бяха постарали 
както с подготовката на карнавалните костюми, така и с представянето на съ-
ответстващата на костюма сценка, танц или пантомимен етюд.

Сред участниците бяха танцъорка от мюзикъл, строга учителка с непослуш-
ните й ученици; циганка, която гадаеше на ръка; друга циганка, която гледаше 
на карти: цирков клоун; индийка; гъркиня; диригент; лекарка; състезател по 
карате; стара баба, пеперуда и почти истински Фидел Кастро, който показа 
завидни ораторски способности.

Всеки от участниците положи големи старания да се представи добре и да 
бъде номер едно - нещо, което силно затрудни организаторите. Затова те ре-
шиха тази година да няма жури и да даде най-високата оценка на всички. Ве-
черта бе изпълнена с много смях и веселие. Клубът се оказа тесен за глухите 
членове от Русе, дошли да се позабавляват.

ЮбилейЮбилейЮбилей

От близо една година, като администратор на съюзната страница 
в социалната мрежа Фейсбук публикувам данни – с факти, цифри и 
снимки – за интересите или откритото пренебрежение, което феновете 
на мрежата проявяват към постовете (публикациите) в нея. И тези, 
които четат станалата вече традиционна „Колонка на администратора”, 
сигурно си спомнят, че изразих тревогата си от рязко спадналия интерес 
към вестника, като цитирах последователно броя на тези, които са го 
прегледали онлайн в сайта на СГБ. Последната тревожна цифра беше 
едва от 219 преглеждания, в сравнение с предишните близо 500 души, 

които го бяха видели.
И… с огромно удовлетворение и радост съобщавам факта, че от 

четири броя насам до сега цифрата 219 души е скочила почти двойно, 
както се вижда и от приложените снимки, като последният брой е видян 
от 564 души. Още по-радостен е фактът, че бавно, но славно, се е увеличил 
и броят на феновете на страницата, които вече са 1 666 души!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО И ПОДКРЕПАТА! ОСТАНЕТЕ С НАС И 
НЯМА ДА СГРЕШИТЕ!

Петра Ганчева, администратор на фейсбук страницата на СГБ

С благодарност към всички читатели 
на вестник „Тишина”
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Подобно на рубриката под същото заглавие в 
един от най-популярните днес вестници, който 
има и завиден тираж – в. „Уикенд”, посветена на 
забавните или тъжни, свързани с трудности и 
неприятности спомени на известни и прочути 
талантливи българи, така и аз се реших на 
страниците на вестник „Тишина” да разкажа три 
случки от работата ми в редакцията, останали 
завинаги в паметта ми.

МОЛИТВАТА 
Беше някъде през 80-е години на миналия век, тогава вестникът се 

печаташе в полиграфическия комбинат „Димитър Благоев”, който се 
намира на бул. „Цариградско шосе”, срещу Борисовата градина. Всеки 
път, когато се налагаше да дежурим в печатницата при отпечатването 
на поредния брой на вестник „Тишина”, се молехме горещо само за едно 
– да не се пукне или счупи някоя от осемте оловни плочи…

Процесът на самото отпечатване бе бавен, трудоемък и изпълнен с 
много нерви и напрежение. Всичко се правеше на ръка – словослагателите 
набираха дума по дума текстовете, слагаха ги на съответното им място 
в съответната страница, която представляваше един огромен оловен 
слитък. Въпросната страница после се сваляше със специален асансьор 
долу в машинното, за да отлеят от нея извита като дъга огромна оловна 
плоча. Тя се поставяше на също толкова огромен въртящ се барабан, 
заедно с друга такава плоча – съседната на нея страница. И така, плоча 
до плоча на барабаните се поставяше целият брой, чийто тираж се 
извърташе за около половин час. После хартията се пакетираше и 
връзваше на пакети и в този вид се носеше на рампата, откъдето се 
товареше в камиони. Накратко описан, процесът не изглежда толкова 
сложен, нали? Да, но ние, редакторите, идвахме сутринта към 9 ч. и си 
тръгвахме някъде след 18-20 ч. вечерта, когато вестникът заминаваше 
с камиона. И познайте за какво се молехме всеки път, когато идвахме 
да четем на място страниците и да маркираме грешки в текстовете или 
снимките: да не се спука някоя от плочите при въртенето!

Станеше ли това – край, поне до 3-4 ч. сутринта трябваше да чакаме 
отново да се набира всичкия текст, отново да се отлива плоча и отново 
да се върти броят на барабаните… А спукване на плоча преживях не 
един, а цели осем пъти! И тогава се прибирах пеша – в тъмното, сама. 

Живеех в „Младост”, нямаше метро, нямаше никакъв превоз до там, да 
не говорим, че нямаше и как да спра такси…

НАКАЗАНИЕТО
В деня на един от съюзните конгреси беше решено броят, както 

се казва, топъл-топъл, излязъл току-що от машинното, да се занесе и 
раздаде на делегатите на конгреса. Бях дежурна в печатницата и стана 
така, че внезапно ми прилоша и съм припаднала. Колегата ми Пламен 
Константинов извика „Бърза помощ” и ме закараха в болница. 

За голямо мое изумление, после, въпреки представения болничен лист, 
бях наказана от главния редактор за… неуважителното ми отсъствие 
по време на дежурството! Както разбрах години по-късно, всичко е 
било заради забавената доставка на броевете по време на конгреса. 
Тогавашният главен редактор е смятал за изключителен престиж да 
раздаде „топлия” още брой на делегатите и някой е трябвало да „опере 
пешкира” за проваления замисъл. Този някой бях аз, естествено…

КАТАСТРОФАТА
По решение на съюзното ръководство първият национален 

палатъчен събор със спортно състезание по риболов трябваше да се 
проведе в Шумен. Домакин на събора, естествено, беше ръководството 
на РО на глухите в Шумен. Ден преди откриването на събора тръгнахме 
сутринта заедно с председателя на СГБ Васил Панев. Малко преди да 
наближим града джиесемът на г-н Панев завибрира и се разбра, че 
преди минути организационният секретар на шуменци Пламен Пенев, 
е катастрофирал тежко заедно с още двама глухи рибари…

Шокът ни беше голям. Запътихме се първо към мястото на 
катастрофата, а оттам – в болницата. Посрещнаха ни Емил Костов и 
разплаканата съпруга на Пламен – за съжаление той беше починал. 

Никога няма да забравя как в този ужасен и трагичен ден г-н Панев 
трябваше буквално за минути да взема решението за отлагане на събора 
и да се уведомят всички участници, че няма да се провежда; а също и да 
организира погребението, което стана на другия ден и на което освен 
нас (ние останахме три дни в града) присъстваха много глухи и чуващи 
приятели и съмишленици. Тогава за първи път видях какво означава 
да запазиш присъствие на духа и да взимаш решения, без да влагаш 
излишни емоции. Нещо, което, признавам си, и до днес не го умея…

Разказа Петра Ганчева

Три случки от редакционните 
премеждия

Уникалната „колекция” 
на Дора и Дамян

Членовете на варненската районна организация отлично знаят кои са 
Дора и Дамян. Едни от най-дългогодишните активисти, чиито сърца са 
отдадени изцяло на спорта, туризма, самодейността и… вестник „Тиши-
на”.

Паметливите ни читатели сигурно си спомнят, че още преди години на стра-
ниците на вестника сме ги представяли и поотделно, и заедно, като за после-
ден път ги споменахме по повод поредната фотоизложба, в която имат доста 
успешни творби.

Думата колекция в заглавието нарочно е поставена в кавички, защото това, 
което те са събирали в продължение на много години, е много повече от цен-
на колекция или сбирка – от самото начало на излизането на вестник „Тишина” 
до ден днешен, брой след брой след прочита му от първата до последната 
буква и изгледаните подробно снимки, те го запазват и събират по години. И 
са го правили с безмерна любов и грижа. Това е уникален по рода си случай, 
единствен в страната.

Затова с настоящите редове искаме да изкажем нашето уважение, почит и 
благодарност към тези двама верни читатели на вестник „Тишина” и им поже-
лаваме от сърце да са живи, здрави, щастливи, дарени с много късмет и благо-
получие не само през новата 2017 година, а докато свят светува!

Петра Ганчева
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За Тишин – журналистът, писателят 
и деецът, дал живот на вестника

Настоящите редове са посветени 
на един от най-изявените деятели 
на Съюза на глухите в България - 
почетният член на СГБ ДИМИТЪР 
КРАЕВ -ТИШИН. Той именно е чове-
кът, проправил пътя към създава-
нето на съюзния вестник „Тишина”.

Роден е на 16 март 1913 година в 
село Тича, намиращо се в близост до 
Котел. Докато учи в училището в род-
ното си село, едва 13-годишен, забо-
лява от туберкулозен менингит. Бо-
лестта уврежда непоправимо слуха 
му. Въпреки това Димитър завършва 
основното си образование в родното 
село и продължава да учи – в Котел, 
в столарското училище, където усво-
ява дърводелския занаят. 

През 1934 г. отново заболява сери-
озно и постъпва в клиниката на проф. 
Стоян Белинов в Александровската 
болница в София, където, след оздра-
вяването му, е назначен за домакин 
лично от професора. 

Дарбата си на писател Димитър 
Краев проявява рано – в ученически-
те си години. Публикува разказите си 
в ученическото списание „Труд” изда-

ние на сдружението на професионал-
ните училища в България. Тези свои 
авторски творби Димитър подписва 
с псевдонима Тишин, който прибавя 

към името си.
По-късно пише статии за вестници-

те „Варненски новини”, „Бургаски фар” 
и софийския „Заря”, с които привлича 
вниманието на обществеността вър-
ху проблемите на глухонемите хора в 
България.

Освен като първия глух журналист, 
Краев се изявява и като първия глух 
писател - автор е на първата книга 
за живота на глухонемите у нас, коя-
то излиза през 1936 г. с предговор от 
известната поетеса Дора Габе; а през 
1947 г. излизат и пътеписите му „Роден 
край” с предговор от писателя Ангел 
Каралийчев. Повестта му „Менко Не-
мият” не успява да види бял свят като 
книга – публикувана е като поредица 
от откъси във вестник „Тишина”.

През 1939 г. Краев написва и изда-
ва първия вестник за глухи „Без слух 
и говор” и като такъв се счита за осно-
вател на журналистическото дело за 
глухите у нас. Така цели четири броя 
на този вестник стават факт освен 
през 39-а, и през 1940, 1941 и 1947-а, 
родени от неговото вдъхновено жур-
налистическо перо.

Краев е бил и учител на глухи мла-
дежи в столарската работилница на 
Лясковския манастир до Горна Оря-
ховица. Създател е на УПП „Труд” и на 
„Тих труд” в Горна Оряховица. През 
1945 г. създава районната организа-
ция на глухите в града и за цялостната 
си дейност като журналист, писател и 
деятел на СГБ, е награден с орден „Ки-
рил и Методий” – втора степен; със 
златен и сребърен „Орден на труда”; 
избран е за почетен член на СГБ. 

Димитър Краев-Тишин завинаги 
ще остане пример като всеотдаен и 
талантлив човек, лишен от слух, дока-
зал неоспоримо нуждата от печатно 
издание, посветено на живота и дей-
ността на хората с увреден слух.

Отдаваме му заслужена почит 
в този юбилеен брой на вестник 
„Тишина”, защото благодарение на 
него е подета инициативата СГБ да 
има свой печатен орган и на III пле-
нум на СГБ през декември 1956 г. 
съюзното ръководство утвържда-
ва за свой печатен орган вестник 
„Тишина”.

Петра Ганчева

За бай Боян и вестник „Тишина”
Един от дългогодишните сътрудни-

ци на редакцията на вестник „Тиши-
на”, с които работих през годините, 
беше Боян Коритаров.

Назначен през 1963 г. за органи-
зационен секретар на дружеството 
на глухите в Дупница, той посвещава 
цели 28 години от живота си на хора-
та с увреден слух в града.

Като секретар развива мащабна за 
времето си културна, образователна 
и спортно-туристическа дейност. Ос-
новава клубове на глухи хора в Кюс-
тендил, Разлог и Петрич. Изпраща 
дейни и умни млади глухи да се учат 
в София и когато се връщат, с тях пра-
ви основното организационно ядро 
на дружеството на глухите в града. 
В предаването, излъчено в памет на 
бай Боян, както го наричаха всички 
на 26 юни 2015 г., той казва, че „годи-
ните се броят, но спомените за рабо-
тата му с глухите хора нямат край”. И 
оправя призива си към поколенията 
хора с увреден слух: „Моля младите 
хора, моля всички съюзни членове да 
са сплотени, да са единни, да се ува-
жават!”   

След като се пенсионира, посвеща-
ва времето си в създаването и изда-
ването на уникална, по неговите думи 
„непретенциозна” история на орга-

низацията на глухите в Дупница от 
момента на създаването й, до наши 
дни. Такава история няма нито една 
районна организация на глухите, ос-
вен тази в Дупница.

Познавах бай Боян като един от на-
шите редовни сътрудници или корес-
понденти, както ги наричахме в онези 
години. Пращаше малки, но съдър-
жателни дописки за най-добрите ра-
ботници в предприятието „Тих труд”, 

придружени със снимки. Пращаше 
и информации за проведени в клуба 
на дружеството (както се наричаха 
тогава РО) различни мероприятия и 
инициативи, традиционни чествания 
и празненства.

Моите лични срещи с него винаги 
са били изключително увлекателни и 
бяха извор на вдъхновение за напис-
ването на поредния нов материал, 
защото той бе неизчерпаем източник 

на познания за живота на хората с ув-
реден слух. Дори и пенсиониран, не 
спираше да се интересува от прояви-
те в организацията, идваше най-ре-
довно, когато имаше възможност, на 
всяка от тях. Последната ми среща на 
живо с него беше именно по време 
на това последно за него предаване 
на екипа от БНТ, откъдето е и сним-
ката. Тогава бай Боян за пореден път 
успя да грабне вниманието ми, като 
разказа за туристическите походи и 
събори, в които е участвал заедно с 
глухите туристи. 

В последно време негова голяма 
болка беше разделението на глухите 
в страната ни. Недоумяваше защо те 
допускат да бъдат манипулирани и 
използвани във вреда на своите бра-
тя и сестри по съдба. Именно затова и 
отправи призива си в предаването, с 
надеждата да бъде чут и разбран.

За мен бай Боян ще си остане пре-
ди всичко човек с голяма буква и с го-
лямо сърце. От такива хора като него 
има нужда вестник „Тишина” – защото 
най-хубавото се вижда само със сър-
цето, както е казал Антоан дьо Сент 
Екзюпери в безсмъртната си книга 
„Малкият принц”.

Петра Ганчева
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Скъпи приятели,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави във връзка с 60-та 
годишнина от създаването на вестник „Тишина”.

Пожелаваме Ви здраве, сили и дръзновение в не леката 
задача да подкрепяте хората с увреден слух и да променяте 
нагласите на обществото.

Честит празник!

София, 09.01.2017 г.
С уважение,

Веска Събева 
Председател на Асоциация на 
родители на деца с епилепсия 

 

 ДО 

ЕКИПА НА В. „ТИШИНА”

 

1408, София, ЖК Стрелбище, бл.10, вх. Г, ап.67 
Тел: 0879 297 105, 02/ 9000040 
frde@abv.bg, www.frde.org 

  

Член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС 
Представителна организация на национално равнище- РМС № 350от 30.05.2014 г. 

Член на Световното бюро по епилепсия 
 

ДО 

ЕКИПА НА В. „ТИШИНА”

Уважаеми Дами и Господа,

Скъпи приятели,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави по повод 60
годишнина от създаването на вестник „Тишина”.

Този юбилей отразява целенасочени усилия на целия Ви 
екип да укрепи своята дейност и да извоюва силна 
обществена позиция не само за хората с увреден слух, а и за 
всички хора с увреждания. Вашата всеотдайна работа дава 
надежда на хората с увреден слух, че ще бъдат чути и 
разбрани от обществото.

От името на Национално представителните 
организации на и за хората с увреждане , членове на 
Националния съвет за интеграция на хората с увреждане към 
Министерски съвет, пожелаваме на всички Вас здраве, сили и 
много успехи във Вашето  благородно начинание.

Честит празник!

София, 09.01.2017 г.

С уважение,Веска Събева 

Заместник - Председател на 
Национален съвет за 
интеграция на хората с 
увреждане към МС 

60 години вестник  “Тишина”
Честито!

Вестникът, който шест десетилетия издържа на изпитанията на 
времето, вестникът който продължава да дава актуална информация с 
репортажи, есета, очерци на редакторите и кореспондентите от различни 
градове. На страниците му се намира и информация за дейността на 
АРДУС, за родителите и децата с увреден слух.

Честит юбилей на настоящия редакционен екип и на екипите на 
редакцията работили през тези 60 години. 

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух пожелава да има 
хубави поводи, които вестникът да отразява и да бъде в помощ на хората с 
увреден слух. 

Честито!

16.01.2017 г.          
                           Мария Кръстева, 

                    председател на АРДУС

                                                      До Съюза на глухите в България

                                                      До редакцията на в. Тишина

Уважаеми колеги,

Приемете нашите поздравления по случай 60-годишнината на изданието 
на СГБ вестник „Тишина". Както всички издания на организациите на 
хората с увреждания и „Тишина" е своеобразана летопис на огромните 
усилия на централата и на местните структури на Вашия съюз да помагате 
на хората с увреден слух да се интегрират в обществото, да намерят 
адекватна изява или трудова реализация, да отстояват своите права. Този 
път следва и изданието на СИБ „Кураж", което през 2016 г. навърши 25 
години – надяваме се, че и то ще има дълголетието на „Тишина". 

Пожелаваме на редакционния екип да поддържа все така упорито и 
журналистическия, и публицистичния „огън" в името на нашата обща 
кауза - достоен живот за хората с увреждания в България! Пожелаваме ви 
здраве, лично щастие и повече признание от вашите читатели и редовите 
членове на СГБ!

16.01.2017 г.

София                             С УВАЖЕНИЕ - Красимир Коцев

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИБ

                                                                      Петя Митева

                                                                      Гл редактор на сп. КУРАЖ

                               Уважаема редакция,

                               Честит 60 годишен юбилей!

В броеницата на Вашия творчески живот се от-
ронва  60-то зърно. Покълнало през 1957 год. за 
доброто на хората с увреден слух, то вече 60 годи-
ни дава своите плодове – представя на обществото 
нерешените им проблеми, също така от страниците 
научаваме и за техните успехи, житейски съдби и 
мечти…..

Името на нашия любим вестник е „Тишина”, но 
той всъщност е гръмкият глашатай на нашата общ-
ност, на съюзния ни живот.

От все сърце, Районната организация на глухите 
в Стара Загора, Ви благодари за обективното отра-
зяване на нашите местни проблеми и успехи!

Нека бъдем заедно в усилията си да съградим 
живот, в който да се развиваме като пълноценни и 
достойни хора. Да направим така, че да имаме по-
вече и по-голям избор за изява на своите възмож-
ности.

Желаем ви и занапред здраве, остро перо, дръз-
новени мечти и сила на духа!

   РО Стара Загора

ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ НИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ
 
ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
НА ВЕСТНИК „ТИШИНА“
 
ДО
ЕКИПА И ЧИТАТЕЛИТЕ
НА ВЕСТНИК „ТИШИНА“
 
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
 
60 години вестник „Тишина“!
Значима и заслужаваща уважение годишнина!
Приемете нашето уважение и поздрав от името на Националната 

федерация на работодателите на инвалиди. Този поздрав съдържа 
признание за работата и постигнатите резултати на Съюза на глухите 
и вестник „Тишина“, през тези 60 години в които устоявате и изпълня-
вате една от най-благородните си задачи – да информирате своите 
членове от цялата страна за вашата дейност, за съюзния живот, за 
конкретни актуални въпроси за правата на хората с увреждания, за 
новостите в областта на сурдотехниката, с важни теми свързани с 
образованието на децата с нарушен слух, с използването и внедря-
ването на българския жестов език. 

Нашият поздрав е израз на уважение за професионализма с 
който вестник Тишина е събрал в себе си житейски опити и съдби, 
е представял пред местните общности и обществото като цяло, въз-
можностите и способностите на хората с намален слух за промяна на 
обществените нагласи.

Приемете нашите пожелания за здраве и сполука! Нека все така 
добра и благородна да е работата на сътрудниците на вестник Тиши-
на, които пишат за живота на хората с нарушен слух.

Честит юбилей!
 
 16.01.2017                                           С УВАЖЕНИЕ,                                                                     
СОФИЯ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НФРИ:
   /ЕЛКА ТОДОРОВА/


