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ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ 
НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ (НАПЖЕБ)

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ТЕЛ. 112

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
С НОВИ ИНИЦИАТИВИ 

И УСПЕХИ

В мразовитата утрин на 
28 януари залата на третия 
етаж на съюзния дом в сто-
лицата лека-полека се изпъл-
ни с хора – гости и членове на 
НАПЖЕБ, които щяха да при-
състват на годишното от-
четно събрание на асоциа-
цията. Съгласно устава, то 
трябваше да се проведе през 
декември, но бе отложено по-
ради внезапната кончина на 
Спаска Джангозова, една от 
учредителите на НАПЖЕБ, 
отдала целия си живот на 
глухите хора, жестовия език, 
жестовия превод, изкуството 
и културата с мимика и жест, 
изграждането на методите 
на общуване и жестов превод 
на сляпо-глухи; дългогодишен 
организационен секретар и 

координатор на районната 
организация на глухите в Пло-
вдив; почетен член на Съюза 
на глухите в България.

Събранието бе открито от 
Милена Гъркова-Калинова, 
председател на асоциацията, 
която най-напред благодари от 

сърце на всички за тяхното при-
съствие предвид минусовите 
температури, сковали страната. 
След това представи и официал-

ните гости, поканени специално 
за събранието: Николай Нинов, 
председател на СГБ, Миряна 
Мошева, една от учредителите 
на асоциацията и координатор 
на центъра за жестов език към 
СГБ; Веселина Александрова 
от Специализираното предава-
не за хора с увреден слух към 
БНТ, Петра Ганчева, една от 
учредителите на асоциацията и 
редактор във вестник „Тишина”. 

Тъй като събранието бе от-
крито, по свое желание в залата 
присъстваха като наблюдатели 
представители на фондация „За-
слушай се” с нейния председа-
тел Ашод Дерандонян и екипа 
на „Взаимно ТВ” начело с Иван 
Бургов.

Продължава на стр. 4-5

Уважаеми читатели, продължаваме нашата 
рубрика, в която съвместно с направление „Произ-
водствено-стопански въпроси” при Съюза на глухи-
те в България, ви представяме дейността на съюз-
ните дружества „Тих труд” – ЕООД.

Четете на стр.6 интервюто на Любка Герасимо-
ва, експерт „Производствено-стопански дейности” 
при СГБ с Георги Савчев, управител на „Тих труд - 
Лом” ЕООД.

ЗИМЕН ЛАГЕР НА МАЛЬОВИЦА
Младежката орга-

низация към Съюза 
на глухите в България 
(МОСГБ) съобщава, 
че организира про-
веждане на зимен 
лагер на тема „Бари-
ерите при глухата 
общност”. Лагерът 
ще се проведе на 3, 
4 и 5 март т. г.  в хо-
тел „Мальовица”.

За лагера могат да се запишат както делегати, така и съ-
юзни членове (делегатите до 35 години са общо 24 -  по двама 
души от всяка районна организация, а за останалите няма огра-
ничение във възрастта). 

Тъй като общата бройка за лагера е до 60 души, приканваме 
всички желаещи да се запишат навреме – крайният срок е 20 
февруари вкл. Общият пакет е на стойност 30 лева и включ-
ва закуска, обяд и вечеря + две нощувки (с 50% отстъпка за 
делегатите) и 60 лева за останалите желаещи.  

Предоставяме и малко информация за хотела, който е ос-
новно реновиран и разполага с:

- ресторант, където можете да се насладите на специалитети-
те на готвача и да похапнете национална българска кухня, също 
така сме помислили и за любителите на вегетариански ястия. 
Докато се храните, може да се любувате на невероятната пано-
рамна гледка към връх Мальовица. Ресторантът разполага със 
150 места. Работно време: 7.30 - 23.00 ч.

- дневен бар – тук може да се отпуснете с чай, кафе или друга 
топла напитка и се насладете на спокойствието. Работно време: 
9.00 - 21.00 ч.

- нощен клуб, в който любителите на купона, танците и до-
брото настроение, могат да се насладят на музиката на профе-
сионален DJ, а за повдигане на градуса на настроението рабо-
тят и два бара. Нощният клуб разполага с 80 седящи места и още 
толкова за танцуващи. Работно време: 21.30 - 04.30 ч.

- билярд и тенис на маса - докато сте в хотела, можете да изи-
граете няколко партии билярд, подкрепени с хубаво питие или 
да премерите сили на масата за тенис. 

- спортно-възстановителният център на хотела предоставя 
всичко необходимо за вашия тонус, релаксация. Той включва 
също фитнес зала и сауна. Работно време: 10.00 - 22.00 ч.

Хотелът разполага също и с технически обезпечена конфе-
рентна зала, с 50 места, удобна за провеждане на работни сре-
щи, семинари и др.

В хотела има още и ски гардероб (предоставят ски под наем), 
компютърен кът. Паркингът е охраняем. В близост до хотела 
има и ски писта.

На 15 км. от хотела в с. Говедарци има и магазин, но е препо-
ръчително да си направите предварително покупки. 

За допълнителна информация или относно програмата, 
пишете на лични в страницата на МОСГБ във фейсбук или 
на имейл:  mosgb.events@gmail.com.

От ръководството 
на СГБ и МОСГБ

 Европейският ден  на Единния европейски 
номер за спешна помощ 112 – 11 февруари, бе 
отбелязан с подобаваща тържественост и 
в България. Тази година темата на европей-
ския ден бе „Използване на социалните медии 
и съвременните мобилни комуникационни ус-
тройства в извънредни ситуации”.

 На 10 февруари т. г. в сградата на МВР на ул. „Ни-
кола Габровски”, 30 се проведе семинар, с участи-
ето на представители на МВР, ВМЗ, областни упра-
вители, Столична община, АПИ, ПСС, БЧК, Съюз на 
глухите в България и ССР.

За първи път в честването на този европейски  
празник участва и Съюзът на глухите в България. 

Както е известно, през миналата година СГБ 
успя в усилията си да бъдат  утвърдени поправ-
ките в Закона за Националната система за спеш-
ни повиквания с единен европейски номер 112, 
касаещи равноправното ползване на спешния 
телефон от хората с увреден слух и говор. В ед-
ногодишен срок сега се очаква финализиране на 
техническото и информационно обслужване на 
тази дейност. 

 Председателят на Съюза на глухите в България 
Николай Нинов бе специален гост на тържество-
то. Неговото приветствие във връзка с Европей-
ския ден бе прочетено лично от Цветомир Цеков, 
изпълняващ длъжността директор на Дирекция 
„Национална система за спешни повиквания 112” 

в България.  Приветствие от СГБ бе отправено и до 
служебния министър на вътрешните работи Пла-
мен Узунов.

Г-н  Цветомир Цеков изрази уважението си към 
извършеното от Съюза на глухите в България до-
сега и увери, че ще се полагат максимални усилия 
и непременно организацията ни ще е част от всич-
ко, което се случва.

 След посещението си  в Центъра за спешни 
повиквания в София, г-н Нинов проведе и редица 
разговори с ръководители на Центровете на служ-
бите за спешно реагиране в страната. Всички те 
изразиха безрезервната си готовност да работят 
за хората с увреден слух в България.

Йорданка Димитрова
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Видяхме фестивала „Сурва”!
ОЩЕ ЕДНА РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА 

Международният фестивал на маскарад-
ните игри „Сурва” в Перник e най-автори-
тетната в България и на Балканите изява на 
традиционни народни игри и обичаи с мас-
ки, който популяризира достигнали до днес 
варианти на древна ергенска обредност, 
част от българската фолклорна традиция. С 
конкурсната си програма фестивалът е сре-
ща и надпревара на живите носители на тази 
традиция популярни с названията „сурвака-
ри” и „кукери”.

26-и поред, фестивалът има статут на 
международен и се организира от община 
Перник от 1966 година. От 2008 година той 
се провежда ежегодно в последните събота 
и неделя на месец януари. Най-атрактивни-

ят му акцент  е двудневното състезателно 
дефиле на маскарадни групи от страната и 
от чужбина.

Тази година броят на участниците бе ре-
корден – над 7000 души от 8 държави, като 
само от Пернишко участваха над 3600 души. 
А най-екзотичните чуждестранни участници 
бяха от Аруба и Доминикана.

Сред зрителите, които гледаха и снимаха 
за спомен атрактивното състезателно дефи-
ле в този мразовит февруарски ден, бяха и 
група глухи хора – Цонка Иванова от София 
с приятели, която споделя интересни мо-
менти в снимки от фестивала.

Текста подготви Петра Ганчева

УСМИВКИ ОТ 
СТАРИЯ АРХИВ

НОВИНИТЕ НАКРАТКО

В последната седми-
ца на месец януари, до 
31 януари включително, 
съюзната страница е по-
сетена от 3941 души, от 
които 900 са прегледали 
последните две публика-
ции (снимка1).

Най-много преглежда-
ния, реакции и комента-
ри има публикацията за 
проведеното на 28 януари 
общо събрание на Нацио-
налната асоциация на пре-
водачите на жестов език 
- 1833 души (снимка 2); на 
второ място са двете пуб-

ликации за честването на 
Бабинден в клубовете на 
Русе и Бургас – 1264 души 
(снимка 3).

Доказателство, че ви-
деоклиповете продължа-
ват да са предпочитаната 

форма за предоставяне на 
информация е рекордни-
ят брой на разгледалите 
и коментирали клипа за 
Бабинден в Бургас – 2 082 
души (снимка 4).

Сред петте публикации 

с най-голям брой хора, 
които са ги прегледали, 
отново на първо място 
са видеоклиповете – 438 
души са разгледали клипа 
с приложението за жес-
тов превод в Италия и 327 
души – презентацията на 
НАПЖЕБ от събрание-
то. Показателно е, че все 
повече хора проявяват 
интерес към новините за 
времето – 555 и 271 души 
са прочели информациите 
за времето през февруари 
и магнитните бури.

Петра Ганчева, 
администратор 

на фейсбук 
страницата на СГБ

Фейсбук статистика за януари, 2017 

С удоволствие, уважаеми читатели продължаваме 
рубриката „Усмивки от стария архив”. Прекрасно е да се 
видим през брода на годините... 

ОТ НАШИТЕ БРАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

На 13 февруари - междуна-
родният ден за борба с епи-
лепсията, в София бе открит 
първият дневен център за рабо-
та с деца и младежи, страдащи 
от това заболяване.

На събитието присъства 
заместник кметът на Столич-
на  община Албена Атанасова, 
ръководители на национално 
представителните организации 
на хората с увреждания, както и 
много общественици.

Веска Събева, председател на 
Асоциацията на родителите на 
деца с епилепсия (АРДЕ), благо-
дари за съдействието на всички, 
които спомогнаха за осъщест-
вяването на тази дългогодишна 
мечта за осигуряване на достой-
но обучение за децата с епи-
лепсия и за интегрирането им в 
обществото.

 Ръководството на Съюза на 
глухите в България желае успех 
на приятелите от АРДЕ в тази 
тяхна най-благородна дейност!

Тони Вълчева и Атанас Витков споделиха снимка от завършване-
то на 8 клас в Пловдив с Кристина Кенарова, Венцислав Костадинов, 
Марин Балтов, Петко Петков, Еди Мендилджиян, Димитър Велич-
ков, Хачик Хачманиян. А втората снимка е от днес. Това са те сега.

На снимката са двете сес-
три Люси и Таня Гъркови. Ще 
припомним, че те са едни от 
редовните участнички в про-
чутия фолклорен фестивал в 
Жеравна. 

„Спомен от едно 
босоного лято”

Бяхме млади... млади сме и сега!

Очакваме вашите 
снимки на  

редакционния ни адрес: 
tishina@sgbbg.com

Поне 2250 лв. нужни 
на семейство с 2 деца
2250 лева на месец на нужни на 
4-членно семейство, за да води 
нормален живот (562 лв. на човек), 
показва проучването на КНСБ за 
издръжката на живот за декември 
2016 г. Малко над 5 милиона души 
живеят под този праг, а близо ми-
лион и половина пенсионери по-
лучават пенсия под прага на бед-
ността - с 200 лева на месец живеят 
40% от пенсионерите в страната. 
Около 70% от работещите българи 
получават под средната заплата за 
страната, а 10% са високоплатените 
нашенци. 

България устойчиво е в дефла-
ция, отчете президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. Това оказва 
негативно влияние върху потреб-
лението и икономическия растеж. 
Макар и с 50 000 да са намалели 
безработните, 62,2% са трайно без 
препитание у нас. Всеки четвърти 
безработен е младеж между 15 и 
29 години, сочи анализът на синди-
катите.

Доходите в Румъния 
са 40% по-високи

Синдикатите са направили ана-
лиз къде сме спрямо ЕС и румън-
ците и според данните за 10 годи-
ни в ЕС животът у нас е поскъпнал 
с 36%. 

Да, с 61% е скочила заплатата – 
но с над 70% са се повишили цените 
на част от хранителните продукти; с 
над 80% са скочили алкохолът и тю-
тюнът. В съседна Румъния, показва 
анализът на КНСБ, с 13% на годишна 
база е нараснала заплатата и с 40% 
са по-високи доходите.

Богатите – по-богати; 
бедните по-бедни

Според данните на БНБ за де-
позитите в края на 2016 г. само за 
последните три месеца влоговете 
със суми над 1 млн. лв. са се увели-
чили с 48, което означава, че през 
ден се е откривал нов депозит на 
милионер. А общата спестена сума 
от най-богатите нараства със 116 
млн. лв. за тези три месеца до ре-
кордните 1,86 млрд. лв. В същото 
време най-малките депозити до 
1000 лв. са се стопили – само за три 
месеца те са намалели с близо 30 
хил. до 6,923 млн. броя. Оказва се, 
че докато богатите трупат мили-
они, хората с най-малко спестени 
пари за черни дни са принудени да 
закриват влоговете си, за да закър-
пят семейния бюджет.

Седми сме в света по 
споделяне на коли и 
жилища
Българите са на седмо място 
в света по склонност на насе-

лението да споделя притежа-
нията си. Преди нас са само 
Китай, Индонезия, Словения, 
Филипините, Тайланд и Мексико. 
Това сочат данните от глобален 
доклад на Nielsen, цитиран от 
PricewaterhouseCoopers. Според 
статистиката, от юли до декември 
2016 г. в страната са регистри-
рани над 450 автомобила и над 
1300 потенциали наематели. От 
компанията уточняват, че освен 
позитивните законосъобразни 
примери, българите се възполз-
ват и бързо усвояват практики от 
„сивия” сектор, въпреки усилията 
на държавата да наложи контрол. 
За пример посочват размяната на 
билетчета за градски транспорт и 
относително свободните възмож-
ности за пътуване на стоп, а също 
и огромния интерес на гражда-
ните към платформи и групи в 
социалните мрежи за споделено 
пътуване. Оптимизираното из-
ползване на дълготрайните акти-
ви в споделената икономика на-
мира проявление и при бизнеса 
с жилища - 85% от населението у 
нас живее в собствен дом, което 
прави общо около 3,9 млн. жили-
ща. Според компанията голяма 
част от споделената икономика 
в страната обхваща и размяната 
на стоки, при която непотреб-
ното за един е полезно за друг. 
Традиционни в България остават 
борсите за книги и учебници.

Текста подготви 
Петра Ганчева по данни, 

изнесени в онлайн медиите 

сн. 1 сн. 2 сн. 3 сн. 4
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БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ - БАБИНДЕН
Уважаеми читатели на вестник „Тишина”, на тази страница представяме  великолепните  материали на нашите съ-

трудници от страната за почитта към един удивителен български празник. Нека благодарим на всеки   за това, че е 
споделил с нас знанието си за този ден. Нека да го научим и ние.

БАБИНДЕН – ТРАДИЦИЯ, ПОЧИТ И БЛАГОДАРНОСТ

Във време, в което традициите ни са подложени на изпитания, на отричане и заклеймява-
не от страна на европейските ценности, в България човешката памет и обич към изконните 
обреди, вярвания и празнични цикли все по-силно се вкоренява в ежедневието ни. Всеки 
опит за разцепване на минало, култура и настояще ни връща още повече към корените на 
извечната българска принадлежност. 

Така за поредна година на 21-ви януари (стар стил) се отбеляза последният от „водните 
празници”, който е тачен в цяла България – Бабинден. Един чисто женски празник посве-
тен на родилните обичаи и бабата-акушерка, която е израждала бебетата. Обредността през 
този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства уважение и почит към въз-
растните жени, които са бабували на родилките. Този празник е чисто езически (празнувал 
се е още от праславянски времена) и се е запазил до днес, като от своя колорит е загубил 
единствено своята тържествена обредност, но не и уважението и почитта към възрастните 
жени – бабите.

Някога по традиция бабата, която е бабувала, в ранната утрин на празника е обикаляла  
къщите, където е израждала деца, като във всяка къща е изкъпвала детето, ако е по-малко, 
а ако е по-голямо, му измивала очите и лицето. После бабата се е връщала у дома и е чакала 
гости. При нея идвали с дарове благодарните невести, които са родили с помощта ѝ. Всяка 
жена е носела сапун и кърпа, както и прясно приготвена храна, вино или ракия. Правела се е 
голяма гощавка, като кулминация на празника били песните и хорото, водено от бабата-аку-
шерка. В някои райони на страната още в ранни зори, преди изгрев слънце, майките с деца 
до три  години, отивали на чешмата и наливали прясна вода, в която слагали стрък босилек 
или здравец. С водата, калъп сапун и чиста нова кърпа жените отивали в дома на бабата-аку-
шерка, като извършвали обредно поливане – всяка жена поливала на бабата да си измие 
ръцете със сапун и я дарявала с донесената кърпа. Върхов момент е обредното изкъпване на 
бабата в реката или на чешмата. На този ден се е вярвало, че водата има пречистваща сила 
и измиването с нея очиства от зло, болести и всякакви лоши влияния. Целта на този ритуал 
е жената да се пречисти от злите сили чрез водата, защото в народните представи бабата се 
е възприемала като необикновен човек, а силите ѝ като свръхестествени – тя помагала за 
раждането на новия живот. Често тези жени, които бабували, били и лечителки, баячки и 
знахарки, оттам и голямата почит и страхопочитание към тях и дейността им.

     * * *
И тази година РО-Пловдив не подмина чудесния повод да изкаже своята почтителност към 

възрастните жени, които макар днес да нямат такава магическа символичност, са с неизменно 
присъствие в живота на всеки от нас. В мразовития януарски ден съюзните членове се събраха 
и всеки според възможностите си донесе вкусна домашна баница, кекс или дребни сладки. Въ-
преки студа, снега и леда навсякъде, доволно число присъстващи се събраха в залата на район-
ната организация. За наша голяма радост предимно млади и деца. Не можем да се сърдим, че 
много от ветераните ни не успяха да дойдат (времето не позволяваше те да дойдат и да полу-
чат полагаемото им се уважение и благодарност). Ако не беше толкова мразовито и ледовито, 
те щяха да са най-отпред в приятно очакване на веселието, първи критици на импровизирания 
спектакъл и още по-първи участници във веселбата.

Тон на празника даде Фани Владимирова, която направи кратка ретроспекция на обредните 
традиции и ритуални символи, на историческите факти, свързани с този ден и култа към баби-
те-акушерки и възрастните жени в семейството въобще. И за млади, и за стари беше интересно 
да научат как едно време се е празнувал празникът и защо той е типично женски и на него не се 
допускат мъже. Драгомир Драголов осъществи превода, за да достигнат до всички интересните 
факти. След това, както му е ред, се разигра импровизирана сценка на ритуала. С много смях 
и сериозна игра Нели Делиева изигра майката на невестата, а Пенка Георгиева се превъплъти 
в свекървата (сериозна и опитна във всяко едно отношение); Фани Владимирова пое ролята 
на бабата-акушерка; с трудния образ на родилката пък се справи Тилка Николова. Спазиха се 
всички традиции и след благополучното „раждане” дариха бабата-акушерка с кърпа и сапун. 
Тя обаче реши дарът да остане за ползване в РО-Пловдив с пожеланието новородените сред 
нашите членове да се умножават и утрояват, да имаме много баби, грижовни и помагащи на 
младите майки със съвет и грижа за малките деца, особено, когато майките им са заети с при-
печелване на насъщния. Не без известна гордост някои баби получиха грамоти в качеството си 
на създателки на прогресивно развиващ се род. Василица Георгиева и Василка Драголова се 
оказаха щастливи баби с по четири внука, а Пенка Георгиева хем многодетна баба (трима по-
раснали внука), хем прабаба на един сладък правнук, който дори присъства на празника. Гра-
мотата за най-скоро станала баба за пръв път отиде при Гинка Маркова. Нейното внуче е едва 
на годинка. Да ѝ е живо и здраво! Да са живи и здрави и внуците и правнуците на нашите мно-
годетни баби, а те самите още дълго да се радват на обичта и уважението на наследниците си!

За финал последва хапване и пийване с приготвената вкусна храна. Имаше и вино, и ракия; 
и хоро – вито и кръшно. Всички останаха доволни и изказаха желание за повече такива сбирки. 

Въпреки минусовите температури, дълбокия сняг и завзетите от лед тротоари залата на 
РО-Пловдив приюти доста свои членове на всякаква възраст, мераклии да послушат, да по-
зяпат, да попразнуват. Ако зимното време възпрепятства повечето възрастни да се присъеди-
нят, то за младите това не бе пречка да дойдат и да се включат в празника и да отбележат, че 
традициите не трябва да се унищожават, а напротив трябва да се отстояват и запазват за мла-
дите поколения. Дечурлигата не само бяха най-хубавата публика, но и благотворната почва, в 
която се посяха семенцата на бъдещото продължение на почит, зачитане, уважение и участие 
в традициите ни. 

Тилка Кайрякова
Снимки: Виолета Тодорова

ДЕН ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОТДАВАТ УМЕНИЯ ЗА 
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ РОД

БАБИНДЕН В РО НА ГЛУХИТЕ – БУРГАС

И В КЛУБА НА РО-РУСЕ ЧЕСТВАХА БАБИНДЕН

От 1951 год. честваме официално Деня 
на родилната помощ на 21 януари, (по 
стар стил Бабинден, както продължават 
и днес да го наричат, се е празнувал на 8 
януари). С въвеждането на Григорианския 
календар през 1916 г. датата се измества с 
13 дни напред и така се стига до отбеляз-
ването на Бабинден на две различни дати. 
Този ден е посветен на „бабите” – акушер-
ки, родилите жени и здравето на децата. 
Съдържа три обредни елемента: къпане 
на малките деца от бабата, намазване на 
децата с мед и масло, угощение на мла-
дите булки в дома на бабата и обредното 
й къпане.

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

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

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

* * *
В районната организация на глухите в Стара Загора почитаме традициите и се стараем да 

ги продължаваме през времето. Затова на 20 януари се събрахме да чествахме Деня на родил-
ната помощ. Празнуването ни започна с разказа за корените на самия празник още от 10 часа 
сутринта. Възпроизведохме импровизирано раждането на бебето с  кукла, която „бабата” пови 
с одеалце и накрая „свекървата” закичи с жълти пендари снахата след раждането. Тя пък да-
рува „бабата” със сапун и кърпа, изми й лицето и стори поклон до земята за помощта й. После, 
разбира се, настана и веселието.

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

Въпреки студения януарски ден и мину-
совите температури в клуба на РО по случай 
Бабинден беше уютно и приятно. А жените - 
баби и майки, се събраха за да отбележат с 
хора, танци и забавления чисто българския 
празник, посветен на родилната помощ. Поч-
ти всички присъстващи си донесоха допълни-
телно по някакво ястие, сладки, винце.

Програмата започна с ритуалното ражда-
не. Имахме и „булка”, и „баба”, и „бебе”. Заед-
но с изпълнението на ритуала имаше и много 

смях. Проведохме и конкурс за „Мисис баба” 
в три кръга. Подготвени бяха игри за хране-
не и гримиране на двойки със затворени очи. 
Присъстващите мъже участваха в закачливи 
игри  и състезание за най-бързо обличане на 
бебе. 

Доброто настроение допринесе за весел-
бата, а всички, които почетохме тази хубава 
традиция, посветена на раждането на нов жи-
вот, се радвахме, че отново сме заедно. 

Матилда Чорней

В Русе студът на 21 януари 
бе една от главните причини, 
която попречи на много баби 
да дойдат в клуба. Но и тези, 
които дойдоха, си спретнаха 
скромно и весело празнен-
ство, като донесоха за по-
черпка коя каквото има. Не 
липсваха и кавалери, които с 
удоволствие се присъединиха 
към примамливо подредените 
маси с вкуснотии за хапване, 
пийване и сладка раздумка.

Мариана Маркова



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА444 20 февруари 201720 февруари 201720 февруари 2017Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

Продължение от стр. 1
Преди да започне същест-

вената, делова работа на съ-
бранието, всички присъства-
щи станаха прави и с минута 
мълчание отдадоха почит 
към Спаска Джангозова. 

Мария Каварджикова, во-
деща на събранието каза за 
нея така: 

„На 4 декември 2016 г. се 
разделихме с нашата колеж-
ка Спаска Джангозова. 73 
години отмериха земния й 
път. Един достойно изживян 
живот – живот, отдаден на 
семейството и работата. Тя 
беше истинска опора и рамо 
в трудните моменти на всич-
ки. Ще остане в съзнанието 
на всички, които я познаваха 
и обичаха като трудолюбива, 
всеотдайна грижовна майка 
и баба, сродник и приятел, 
която отдаде целия си живот 
на глухите хора, жестовия 
език, образованието на глу-
хите деца, основаването на 
НАПЖЕБ, борбата за изслед-
ването и признаването на 
жестовия език за официален 
и още, и още. Тя беше пример, 
присъствие, класа, институ-
ция. Даде на всеки от нас по 
нещо, което винаги ще пазим 
в сърцата си, което трябва да 
продължим и развием. Почи-
вай в мир и прости!”

 След обявяването на 
дневния ред от водещата на 
събранието Мария Кавар-
джикова, приет с единодуш-
но гласуване, бяха гласувани 
също така с пълно мнозин-
ство и съставите на комиси-
ите. Цветан Кунчев обяви 
общия брой на присъстващи-
те членове – 30 души, пред-
ставили 14 пълномощни, 
съгласно което събранието 
има кворум от 44 гласуващи 
(спрямо 67 общо членове) и 
може да се проведе. 

Точките от дневния ред 
бяха визуализирани чрез 
стилна мултимедийна пре-
зентация, подготвена със съ-
действието на София Калино-
ва, в която бяха представени 
най-главните моменти от до-
клада на УС за дейността през 
2016 г., разделите и точките 
от програмата за 2017 г.

Отчетният доклад бе про-
четен от Милена Гърко-
ва-Калинова, в който под-
робно бе изложена цялост-
ната дейност на асоциацията 
през 2016 г., която, за разлика 
от предходни години, не бе 
никак малка. По програмата 
за 2016 г., приета от Общото 
събрание на 05.12.2015 г., от 
всичките 9 поставени зада-
чи, 5  от тях са изпълнени, 
2 са частично изпълнени и 
още 2 остават проекти за бъ-
деща работа. А други задачи 
са били извършени, без да са 
били предварително записа-
ни в програмата. 

Най-важните моменти от 
осъществената дейност са 
приемането на НАПЖЕБ за 
член на Европейския форум 
на преводачите на жестов 
език (EFSLI); включването на 
България в книгата на Мая 
де Вит – издание от 2016 г. с 
нейното проучване за  жес-
товите преводачи, жестовия 
превод и жестовия език в ев-
ропейските страни (която бе 
показана на присъстващите 
на събранието и на корица-
та ясно се вижда България 
с нейните 145 преводачи на 
ЖЕ); участието на членовете 
на управителния съвет на асо-
циацията в конференцията 
„Многоезичие и равни права 
в Европейския съюз: ролята 
на жестовите езици”, органи-
зирана под  домакинството 
на Хелга Стивънс евродепутат 
в Европейския парламент, с 
увреден слух, която се прове-
де в Брюксел на 28.09.2016 г.; 
създаване и популяризиране 
на страницата на НАПЖЕБ в 
социалната мрежа фейсбук; и 
не на последно място - през 
2016 г. НАПЖЕБ е приела нови 
13 членове и към датата на ОС 
асоциацията вече има 67 чле-
нове.

Всичко това е постигнато 
с работата на членовете на 
управителния съвет (УС) на 
асоциацията с председател 
Милена Гъркова-Калинова; 
заместник председател и се-
кретар Светлозар Парапанов; 
Марина Пенева, отговорник 

по финанси и Цветан Кун-
чев, отговорник по медия и 
комуникации. Петият член 
на УС – Альоша Станимиров, 
отговорник по международ-
ни връзки, за съжаление не 
пожела да се включи в изпъл-
нението на задачите; а малко 
след първото заседание на 
УС, което се проведе през 
януари 2016 г., е изпратил 
имейл, в който изразява же-
ланието си да се оттегли от 
състава на УС. Въпреки това 
председателят Милена Гър-
кова-Калинова се опита да го 
убеди да се включи в текуща-
та работа поне до следващото 
общо събрание (ОС), тъй като 
по устав само ОС може да го 
смени; но, за съжаление, той 
дори не взе участие в заседа-
нието на УС през юни, както и 
в последвалата след юни ра-
бота на ръководството. 

След прочита на доклада за 
свършената работа през 2016 
г. думата бе дадена на Мари-
на Пенева, която представи 
кратък, но ясен и прецизен 
отчет за финансовото със-
тояние на НАПЖЕБ; а Ружа 
Шуманова, председател на 
Етичната комисия, прочете 
доклада относно спазването 
на етичния кодекс.

Светлозар Парапанов, за-
местник председател на НА-
ПЖЕБ, представи програмата 
за дейността на асоциацията 
през настоящата година, в 
която са заложени 11 зада-
чи на УС. Най-важните от тях 
са: провеждането на преква-
лификационен курс и изпит, 
съобразен с ДОИ на НАПОО 

за получаване на държавен 
сертификат; официалното 
признаване на БЖЕ; участие в 
Генералната асамблея и кон-
ференция на EFSLI; участие в 
обучителен семинар, органи-
зиран от EFSLI за глухи прево-
дачи; НАПЖЕБ да стане член 
на Световната асоциация на 
преводачите на жестов език 
(WASLI); да се търсят възмож-
ности за финансиране чрез 
проекти и спонсори за дей-
ностите на НАПЖЕБ.

След това се премина към 
изказвания по докладите, в 
които присъстващите кратко, 
но искрено и със загриженост 
споделиха мнения, предложе-
ния и идеи както за развитие-
то на общото дело, свързано 
с професията на преводача, 
извършената дейност през 
2016 г. и бъдещата работа на 
асоциацията. Единственият, 
който отправи критика по 
повод дейността на асоциа-
цията и нейното ръководство 
бе Альоша Станимиров, кой-
то взе думата пръв, но в из-
казването си той не спомена 
собственото си оттегляне от 
задачите и дейностите на асо-
циацията, а изтъкна доводи, 
като несъгласие с начина на 
работа и се опита да омало-
важи труда на ръководството. 
Много показателен и красно-
речив бе фактът, че след като 
се изказаха всички останали 
и думата взе председателя 
на НАПЖЕБ Милена Гърко-
ва-Калинова, която започна с 
отговора си към Альоша Ста-
нимиров, него вече го нямаше 
в залата! Което на дело опро-

верга всичките му критики, а 
г-жа Гъркова-Калинова посо-
чи фактите, такива, каквито са, 
и които говорят сами за себе 
си. В изказването си по-ната-
тък тя се спря и върху всички 
останали повдигнати въпроси 
и им даде своя отговор и мне-
ние, като посочи, че е открита 
и за още въпроси и дискусии.

Какви бяха най-съществе-
ните моменти в отделните из-
казвания? Ирена Вачева за-
сегна дългогодишната болка 
на преводачите на жестовия 
език за техния изключително 
напрегнат и натоварен труд, 
като подчерта, че понякога те 
превеждат с часове, без по-
чивка. В замяна не получават 
достойно възнаграждение – 
факт, който многократно бе 
разискван и на предишните 
общи събрания. В този дух 
бе и изказването на Миряна 
Мошева, която изтъкна, че 
в качеството си на почетен 
член на СГБ и координатор 
на центъра по проблемите на 
жестовия език, многократно 
е изпращала писма до отго-
ворните институции, с аргу-
ментирани предложения за 
заплащането на труда на пре-
водачите. Тя изказа и тревога-
та си, че има твърде малко же-
лаещи, които срещу заплаща-
не да се включат в курсовете 
по обучение на жестов език и 
алармира,че „ако тенденцията 
продължи, ще загубим лицен-
за за обучение.” А Таня Ди-
митрова отправи изпълнен с 
искреност и загриженост емо-
ционален призив към всички 
присъстващи за съвместна 

Новото лого на НАПЖЕБ, 
избрано от общото 

събрание на 28.01.2017 г. 

Автор и дизайн: 
Снежанка Асенова

ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 
НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ
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ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

работа и сътрудничество в 
името на българския жестов 
език, неговото узаконяване 
и правата на преводачите на 
ЖЕ. Петя Митева, Мария Ка-
варджикова и Ирена Ваче-
ва засегнаха един проблем, 
който се оказа, че възниква в 
някои от градовете на стра-
ната, а в други липсва – при 
повикване на преводач на ЖЕ 
в полицията, оттам изискват 
заплащането да се извърши 
не на преводача, осъществил 
превода на място и в дадения 
момент, а на… юридическо 
лице! (След приключване на 
изказванията Рая Иванова, 
юрист, взе думата и разясни, 
че такова искане от страна 
на отделни органи на МВР е 
незаконно и по този казус ще 
предостави информация за 
вестник „Тишина”, за да стигне 
до по-голям брой преводачи 
на ЖЕ. – бел. авт.) По повод 
провеждането на преквали-
фикационните курсове и обу-
чителните такива Петра Ган-
чева сподели, че трябва да се 
вземе под внимание фактът, 
че БЖЕ все още няма статут на 
език и не е узаконен, а също и 
това, че няма подобаващо из-
следване, няма и уеднаквени 
жестови знаци за една и съща 
дума (т. е. в различните реги-
они на страната се използват 
различни жестови знаци за 
една и съща дума), а много 
от глухите използват и свои, 

измислени от тях жестове, с 
което бъркотията става пъл-
на: „Тревожното е, че много от 
глухите, живеещи в различни 
области на България, не могат 
да се разберат, не разбират и 

преводачите, които са били 
помолени да им превеждат 
при спешни и неотложни нуж-
ди. Крайно време е да се на-
прави нещо – преди във фей-
сбук имаше анкета с три раз-
лични предложения за жест 
на една и съща дума, която бе 
много удачна и подходяща за 
уеднаквяването на жестове-
те и за издаването на единен 
жестов речник. Но тя така и не 
видя бял свят…”

Дори през обявената крат-
ка почивка всички – гости и 
членове, продължиха ожи-
вено да дискутират и обсъж-
дат повдигнатите въпроси по 
време на изказванията, свър-
зани с жестовия език и рабо-
тата на преводачите.

Събранието продължи с 
представянето на проектите 
за лого от Цветан Кунчев. 

Обсъждането им беше крат-
ко, тъй като г-н Кунчев раз-
ясни подробно детайлите от 
стилизираните изображения 
и техния смисъл, както и из-
искванията, на които трябва-
ше да отговарят проектите. 
С единодушно гласуване бе 
избран проектът, който мно-
го добре бе събрал в изящно 
и стилно оформление трите 
най-съществени неща: знаме-
то на България, професията 
на преводача на жестов език 
и наименованието на асоци-
ацията.

Последната точка от днев-
ния ред - вземане на реше-
ние от Общото събрание за 
предсрочно прекратяване на 
мандата и освобождаване на 
Альоша Станимиров, член на 
УС на НАПЖЕБ, и избор на не-
гово място на нов член на УС 

на НАПЖЕБ бе съпроводена 
от представянето на предло-
жените нови членове на УС – 
Рая Иванова и Мила Стефано-
ва, които разказаха накратко 
за себе си. И тъй като предло-
жените имена за нов член на 
УС бяха две, проведе се тайно 
гласуване и след прецизното 
преброяване председателят 
на комисията Светлозар Па-
рапанов обяви, че новият 
член на УС, юристът Рая Ива-
нова е избрана с мнозинство 
(26 срещу 14 гласа) и я поз-
драви с избора.

Накрая Милена Гърко-
ва-Калинова благодари на 
всички за добре свършената 
работа, като им пожела здра-
ве, успехи и ползотворна 
дейност.

Петра Ганчева

Новият член на УС на НАПЖЕБ
ВИЗИТНА КАРТИЧКА:
Рая Радославова Иванова
Родена на 14.06.1984 г. в гр. Разград
Образование: магистър по право в Со-

фийски университет „Св. Климент Охрид-
ски” (година на завършване: 2012 г.).

Към момента: Консултант, в областта 
на обществените поръчки, подготовката, 
организацията и управлението на проекти, 
финансирани със средства от европейските 
фондове и програми, в „БенчМарк Груп” АД; 
експерт по обществени поръчки, вписан в 
списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП към 
Агенцията по обществени поръчки

Семейно положение: несемейна, без 
деца.

На проведеното общо събрание на асоциацията на 
преводачите на жестов език на 28 януари т. г. беше пов-
дигнат въпросът за заплащането на жестовия превод 
на тълковниците в полицията. Представителите на МВР 
отказват да заплащат извършения превод на самите 
преводачи и искат да превеждат парите на посочено от 
преводачите юридическо лице. 

В отговор Рая Иванова, юрист, разясни на присъства-
щите, че такова искане съгласно нормативни документи 
на МВР и Наредба на Министерството на правосъдието 
е абсолютно незаконно. Публикуваме нейния коментар, 
за да стигне до по-широк кръг от преводачи на жестов 
език:

Съгласно разпоредбата на чл. 21 от Наказателно-
процесуалния кодекс (НПК) наказателното производ-
ство се води на български език. Идентична е и разпо-
редбата на чл. 4 от Гражданско-процесуалния кодекс 

(ГПК), съгласно която съдебният език е българският.
И в двата нормативни акта се прави пояснението, че 

когато:
- свидетелят (чл. 142, ал. 2 от НПК) или обвиняемият 

(чл. 395з от НПК) е глух или ням, се назначава тълковник;
- в делото участва глухо или нямо лице, назначава му 

се тълковник (чл. 4, ал. 3 от ГПК).
По-нататък и в двата акта, тълковникът е приравнен 

с преводача.
Въпросът за института на тълковника има и своя-

та подзаконова уредба – в Инструкция № I3-1711 от 
15.09.2009 г., издадена от Министерство на въ-
трешните работи (МВР), Заповед № 8121з-163 
от13.02.2015 г. на Министъра на МВР и Наредба Н-1 
от 16.05.2014 г. на Министерство на правосъдието, 
където се засягат в най-обща степен условията и 
редът за определяне на възнагражденията на тълко-

вниците и преводачите.
Нито един от посочените актове не вменява в задъл-

жение на органа, назначил осъществяването на прево-
да, да извърши плащане само и единствено по сметка 
на юридическо лице. Не би могло и да бъде по друг 
начин, тъй като нито преводач, нито тълковник може 
да бъде юридическо лице.

Нещо повече – дори и да беше разписано подобно 
ограничение, същото би било незаконосъобразно и 
следователно – същото не може да бъде използвано от 
органите на реда като основание за отказ на плащане 
към физическо лице.

Във връзка с всичко казано по-горе – на физическо-
то лице, извършило превода, трябва да бъде заплатено 
възнаграждение, в качеството му на тълковник в даде-
ното  производство.

Заплащане  на  тълковника  в  досъдебното  и  съдебното  производство

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ
ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ (НАПЖЕБ)
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НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ
ЩЕ ЗАПАЗИМ ФИНАНСОВАТА 

СТАБИЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

От стр. 1

- Г-н Савчев, от 2014 г. сте управител 
на дружеството „Тих труд – Лом” ЕООД. 
Бихте ли представили накратко дей-
ността на предприятието?

- Предприятието е създадено през 
1964 г. като част от Съюза на глухите в 
България, с цел наемане на работа и съз-
даване на трудова заетост на инвалиди, 
предимно със слухови и говорни дефе-
кти.

Дейността на дружеството е организи-
рана на технологичен принцип в четири 
основни производства: шивашка конфек-
ция; изработка на пластмасови изделия; 
метални изделия и полиграфически ус-
луги – висок печат, които постепенно се 
утвърждават на българския пазар с висо-
кокачествената си продукция.

През 2008 г. дружеството е регистри-
рано като „Тих труд – Лом” ЕООД с основ-
на дейност – производство на работно и 
болнично облекло, като същевременно 
шивашкото производство е преоборудва-
но изцяло с ново технологично оборудва-
не на фирма „Жуки” - Япония. Във връзка 
с производствената си дейност и нейното 
развитие, предприятието внедрява нови 
технологии за производството на всякакви 
видове облекла от текстил.

Основни контрагенти на дружеството 
за вътрешен пазар са болничните заведе-
ния в страната, а за външния пазар е фир-
ма „Дюпонт-Бодьо” – Франция.

- Какво отчитате като успех през 
изтеклата 2016 година? Споделете Ва-
шия опит от участието с проект, фи-
нансиран от Агенцията за хора с ув-
реждания, тъй като през 2016 г. Вие 
реализирахте успешно такъв проект.

- Като успех през изтеклата 2016 г. може 
да се отчете запазването на финансовата 
стабилност на предприятието, своевре-
менното изплащане на работната заплата 
и осигуровките, и липса на задължения 

към фирми и институции. Това е тенден-
ция, която ние поддържаме от 2014 г. 
Друго, което можем да отчетем като ус-
пех през 2016 г. е успешното реализира-
не на проекта, финансиран от Агенцията 
за хора с увреждания и съфинансиран от 
нашето дружество. Този проект е изцяло 
със социална насоченост. Извършихме 
ремонт на санитарните помещения, би-
това столова и фасада за създаване на 
здравословен микроклимат на терито-
рията на специализирано предприятие 
„Тих труд – Лом” ЕООД.

- Какви са Вашите планове за 2017 
г.?

- Основното, което трябва да направим 
през 2017 г., е да запазим финансовата 
стабилност на предприятието – задача, 
която с всяка измината година става все 
по-трудна. Това е така, защото финансо-
вите постъпления в предприятието ид-
ват само от производствена дейност. За 
тази цел ние трябва да увеличим обема 
на произвежданата продукция, респек-
тивно и броя на персонала. Това е трудно, 
тъй като в град Лом има седем шивашки 
фирми, които предлагат много по-добри 
условия на труд и заплащане. Въпреки 
всичко ние оставаме оптимисти и няма 
да спрем да работим за по-добри резул-
тати.

- Като дружество, собственост на 
Съюза на глухите в България, в пред-
приятието работят хора със слухови 
проблеми. Как те се справят с изпъл-
нението на трудовите норми и как са 
интегрирани в колектива?

- Работещите хора със слухови про-
блеми в нашето предприятие са над 30% 
от целия персонал. Това са хора с дъл-
гогодишен опит и стаж в шевното про-
изводство. Почти целият им трудов път 
е изминал в това предприятие. Те много 
добре знаят какво значи трудова норма, 
производствен процес, осъществяване 
на износ и постигане на резултати. Те са 

част от един общ колектив, в който няма 
разделение, няма толериране и поставе-
ните цели и задачи се решават в екип.  

- Предприятията „Тих труд” са спе-
циализирани предприятия за хора с 
увреждания и като такива са част от 
предприятията на социалната иконо-
мика. Според Вас какво още би могла 
да направи държавата за тези пред-
приятия?

- По този въпрос, за съжаление, тряб-
ва да кажа, че държавата абдикира от 
проблемите на хората с увреждания и 
предприятията, в които работят. Наис-
тина проблемите са много, от най-раз-
лично естество. Сигурен съм, че няма 

предприятие, което е част от социал-
ната икономика и което да не изпитва 
затруднение или да няма проблем с 
производствената дейност. За реша-
ване на част от проблемите на тези 
предприятия би могло да се създадат 
редица мерки и програми, по-ефектив-
ни и с насоченост към предприятията 
на социалната икономика. Като пример 
мога да посоча и възстановяване на от-
нетото право на предприятията по чл. 
26 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания, по който се възстановява-
ха 50 на сто от внесените осигурителни 
вноски на работещите в специализира-
ни предприятия. 
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ТОВА, ЧЕ НЕ ЧУВАМ, НЕ МЕ СПРЯ ДА ИГРАЯ ТЕНИС!

СЕЛИЩЕ НА ГЛУХИТЕ В ИРЛАНДИЯ (DEAF VILLAGE IRELAND)

Наскоро нашият голям 
тенисист Григор Димитров 
проведе повече от любопит-
на тренировка в деня преди 
старта на откритото първен-
ство в Австралия. На помощ-
ните кортове в Мелбърн бъл-
гарската тенис звезда трени-
ра с един от най-големите та-
ланти в този спорт – корееца 
Лий Дък Хи. Специфичното 
за 18-годишния корейски те-
нисист е, че той е глух, което 
не му пречи да печели тур-
нир след турнир (за юноши). 
Специалистите го опреде-
лят като сигурен топ играч. 
Двамата разменяха удари 
около половин час, а след 
това Гришо се снима с целия 
екип на Дък Хи.

НАЦИОНАЛНИЯТ 
СПОРТЕН ФЕСТИВАЛ
Лий е родом от Южна Корея. 

Класиран е на 143-о място в 
света в един спорт, в който да 

чуваш движението на топката се 
счита за изключително важно.

За първи път Лий привляк-
ъл вниманието на треньора по 
тенис, когато бил в началното 
училище. А после, след като 
продължава да учи в гимназия-
та Мапо в Сеул, Лий започва да 
тренира упорито и става един 
от първите тенисисти в тийней-
джърската лига, като спечелва 
първото място в националния 
спортен фестивал на гимназия-
та. Неговият треньор Жеонг Хок 
споделя след победата, че Лий 
вече е на много по-високо ниво 
от това на всички негови съот-
борници в училище.

Играта на Лий е изключител-
на, защото в тениса е много ва-
жно да чуваш и най-лекия звук 
при движението на топката. Това 
спомага за бърза реакция, която 
е от решаващо значение в спорт, 
където и най-малката частица от 
секундата е важна. В тази връз-
ка Кейти Мансебо, треньор на 
националния колежански отбор 
по тенис за глухи, коментира, че 
„да чуваш звука от движението 
на ракетата и топката е просто 
наложителна необходимост, за 
да могат тенисистите да реаги-
рат мигновено. Но тъй като глу-
хият играч не знае този факт, той 
просто се съсредоточава в дви-
женията на отсрещния играч и 
има визуален контакт с топката, 

докато тя лети към мрежата. С 
други думи – той „чува” топката 
с очите си.”

Жо Хиун-санг, треньорът по 
тенис в гимназията в Мапо пър-
воначално не вярвал в потен-
циала на Лий: „Когато го гледах 
как играе за първи път, бях си-
гурен, че глухотата ще му попре-
чи да бъде голям играч. Но той 
израсна, развиваше се непре-
къснато и се усъвършенства до 
степен, че разби на пух и прах 
всичките ми съмнения.”

ИЗНЕНАДВАЩАТА 
ДИАГНОЗА 
Парк Ми-йа, майката на Лий и 

нейният съпруг Лий Санг-джин 
днес приемат много по-леко 
загубата на слуха на детето си. 
Парк разказва, че когато Лий 
се родил, баща му отбивал за-
дължителната военна служба в 
армията на Южна Корея. И тя, 
останала сама със сина си, без 
никаква представа за глухотата 
като заболяване, се надявала, 
че ще му мине и той ще чува от-
ново. Но това не се случило и тя 
завела двегодишния Лий на из-
следвания в болницата в Чечхон, 
близо до столицата. „Лекарят 
просто каза: Това бебе не може 
да чува нищо, то е напълно глу-
хо!” – разказва Парк. „Бях много 
изненадана, когато чух думите 
му и не можех да реагирам. Но 
знаех, че няма как да се прибе-
рем у дома и отидохме при се-
стра ми, която живееше близо 
до Сеул. Мъжът ми научи какво 
е станало и дойде да ни прибе-
ре. Двамата с него започнахме 

да проучваме какви са възмож-
ностите му да се учи като глух. И 
когато Лий навърши 4 години, го 
записахме в училище за деца с 
увреждания в Чунгджу, на един 
час път от къщи. Това ми даде 
възможност да прекарвам пове-
че време със сина си, за разли-
ка от майките на другите деца, 
които ги виждаха само в събота 
и неделя. Водех го всеки ден на 
училище и идвах да го взимам. 
После го записахме в редовно 
училище, защото исках да е ин-
тегриран с чуващите ученици и 
учители, тъй като бяхме наясно, 
че ако той познава единствено 
жестовия език, ще му бъде мно-
го трудно не само да общува 
с околните, но и да си намери 
добра работа. Започнах всяка 
вечер да го уча да отчита по уст-
ните, като използвах картинки с 
различни позиции на устата. И 
само след няколко години Лий 
напусна специалното училище. 
Повечето от глухите му съуче-
ници се отказаха да продължат 
образованието си и се върнаха 
да живеят с родителите си, тряб-
ваше да се грижат за тях. А ние 
просто искахме Дък Хи да бъде 
независим и да живее като нор-
мален човек.”

Бащата на Лий като ученик 
също се е изявил успешно в 
състезанията на Националния 
спортен фестивал, където по-
ставил рекорд в хвърлянето на 
копие на 200 метра. Вярвал, че 
синът му ще стане добър в инди-
видуалните спортове като голф, 
стрелба с лък или лека атлетика, 
предвид глухотата му. Но не ста-

нало така – един ден Лий видял 
братовчед си Уо Чунг-хайо как 
играе тенис и буквално се влю-
бил в този спорт: „Братовчед 
ми даде ракетата си и аз опитах 
няколко удара, което много ми 
хареса. Бях наистина привлечен 
от тениса!” – споделя той пред 
медиите.

Лий остава да живее в дома 
на родителите в Чечхон, където 
майка му работи като фризьор-
ка, а баща му е репортер. Но 
стремителния му напредък в те-
ниса скоро привлича внимание 
и той става звезда от национал-
на величина. 

УСПЕХИТЕ
Пейдж Стрингър, която е 

основател на Фондацията за 
деца с увреден слух, е играла 
за университета Галодет във 
Вашингтон, където в двойките 
си партнира с глухи тенисисти. 
Тя твърди, че независимо, че 
глухите играчи не могат да чуят 
ударите на топката, това се ком-
пенсира с увеличената им зри-
телна острота: „Хората, които са 
родени глухи или имат увреден 
слух от малки, имат по-силно 
развита интуиция като цяло и 
могат да долавят и най-фините 
движения на лицето или тялото, 
което е много по-добре, откол-
кото да чуваш.” 

В Южна Корея тенисът като 
спорт не много популярен, в 
сравнение с бейзбола и футбо-
ла. Но ръководството на спорт-
ната асоциация по тенис вярва, 
че с Лий Дък Хи и с другия та-
лантлив млад играч, 104-и в све-

товната ранглиста – Чунг Хион, 
отборът на страната по тенис ще 
влезе отново в световната група, 
от която е бил изваден през 2008 
година.

Лий никога не се е и замис-
лял, че загубата на слуха ще му 
пречи в професионалния тенис. 
Единственото, от което се при-
теснява, е ръстът му, тъй като 
в сравнение с другите профе-
сионални играчи на тенис, той е 
доста нисък. Лий е трябвало да 
преодолява и още едно предиз-
викателство, свързано с успехи-
те му на корта - всички играчи, 
показали висока класа, са длъж-
ни да участват в пресконферен-
ции след всеки мач, ако това 
бъде поискано от новинарските 
медии. Макар да отчита отлично 
по устните и да няма проблеми 
с комуникацията, неговата реч 
невинаги е разбираема. Когато 
наскоро Лий бил интервюиран 
от корейска телевизионна стан-
ция след победния си мач в 
Националния спортен фестивал, 
в предаването решили този про-
блем, като използвали субтитри.

Един от първите, повярвали в 
невероятните заложби на Лий е 
световноизвестната автомобил-
на компания, производител на 
автомобилите „Хюндай”, която 
започна да го спонсорира, ко-
гато той бил едва 13-годишен. 
Наскоро компанията обяви, че 
ще го финансира до 2020 г., „за-
щото са изненадани и вдъхно-
вени от безмилостния му дух да 
стигне до върха, въпреки, че не 
чува.”

Превод Петра Ганчева

Информацията за това селище ми попад-
на във връзка с проект „Dеsigns“, свързан с 
ранното образование, придобиване на про-
фесионална и/или образователна квалифи-
кация, участие на пазара на труда и социал-
ното включване на хората увреден слух. 

Селището е място за социални, админи-
стративни, религиозни, обществени, спорт-
ни, културни събития. Специално място в 
дейностите тук се отделя на изкуството, на-
ционалното наследство и традиции.

Селището на глухите в Ирландия e уни-
кално с интегрирането на глухи и чуващи. 
Тук се използват ирландски жестомимичен 
език (ISL) и говорим английски език. Образо-
вателен комплекс осигурява набор от систе-
ми за образуванието и на двете групи (глухи 
и чуващи) хора.

Селището е създадено от представители на 
всички организации на глухите в Ирландия. 

Как се ражда идеята за създаването на се-
лището? 

Между 1990-2012 г., представителите на 
организациите на глухите хора в Ирландия 
са провеждали своите национални срещи 
в гр. Друмкондра, Ирландия. Във връзка с 
преустройство на ирландските железопът-
ни линии, мястото, където се намира сгра-
дата на глухите в Друмкондра, е посочена 
като част от подземна система за обществен 
транспорт. 

Местните власти изготвят няколко пред-
ложения за създаване на нов модерен 
център за глухите хора в Ирландия, едно-
то от които е да бъде построен на земя, 
собственост на Католическия институт за 
глухи хора в Ирландия – CIDP. На същото 
място са разположени и училището за глу-
хи момчета „Св. Йосиф”, и къща за глухи и 
слепоглухи в Стилогран, Ирландия. Католи-

ческият институт заедно с организациите 
на глухите в Ирландия, разработват и об-
съждат своите идеи, нуждите на общността 
на глухите. Създадени са различни коми-
сии, участвали в проектирането на идеите 
и визията на селището, за да се гарантира, 
че центърът ще бъде водещ за общността 
на глухите в Ирландия. Така през юни 2011 
г. се слага началото на проекта за създава-
нето на Deaf Village Ireland. След около 286 
дни, в края на август следващата година то 
отваря врати за обществеността. Селището 
е открито от министъра на транспорта Лео 
Варадикар. 

Представянето на проекти, образовател-
ни програми и други дейности по посока на 
интегриране на глухи и чуващи е част от ми-
сията и визията на хората създали центъра. 

Мария Димитрова
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СУДОКУ Отговор от бр. 21

Рожденият ден на най-старото 
училище в Русия

Думите, четени отляво надясно и отдясно наляво, имат едно и 
също значение.

При правилно решение, в средната удебелена колонка, ще проче-
тете старинно оръжие за нанасяне на удари, което се състои от 
стоманена топка на дървена дръжка (мн.ч.).

1. Етикет, печат, поставен на стока, за да бъде купувана като предпочи-
тана пред друга стока. 2. Тропическо дърво с ароматни плодове. 3. Волен 
войник от Украйна, Донска област и др. 4. Вид радиолокатор. 5. Град в Бо-
ливия, адм. център на едноименен департамент. 6. Система револвер с 
въртящ се барабан. 7. Мохамедански духовници. 8. Наш живописец и кари-
катурист (1904-1989 г.) 9. Героиня на Рихард Щраус от операта „Кавалерът 
на розата”.

Съставил: Иван Манчев

ИГРОСЛОВИЦА

ВКУСНО

Своя 210-и рожден ден от-
беляза най-старото училище за 
глухи в Русия – Школа №1 от Ви-
боргски район на град Санкт Пе-
тербург. Основано е през декем-
ври 1806 година със средства, 
предоставени от съпругата на 
император Павел Първи – Ма-
рия Фьодоровна. 

В деня на паметното търже-
ство в училището, в главното 
фоайе стоеше в очакване гим-
назистка, облечена в униформа-
та, предоставена от императри-
цата. Тя с усмивка посрещаше 
всички, които са работили и учи-
ли в училището и им връчваше 
по един изработен от ръцете на 
учениците орден на Мария Фьо-
доровна. 

В другото фоайе имаше инте-
ресна изложба, озаглавена „По-
дарък на училището за юбилея”. 
Тя е подготвена от възпитаници 
на училището, техните родители 
и учители.

Сцената на актовата зала на 
училището, оформена като ог-
ромен киноекран, бавно потъна 
в сумрак и изпълнилите докрай 
залата зритили притихнаха в оч-
акване. 

По традиция откриването за-
почна с изпълнението на химна 
„Силата на ръцете” със синхро-
нен превод на жестов език. А 
след това Н. М. Крутицка, ди-
ректор на училището, поздрави 
всички присъстващи с юбилея, 

като пожела на гостите всичко 
най-добро и хубаво, а на випуск-
ниците от различните класове 
успешна учебна година.

След което започна и богата-
та концертна програма, в която 
бяха включени различни жанро-
ви изпълнения – песни с жестов 
превод, театрални сценки с пан-
томима, танци…

Превод Петра Ганчева

ТАРАЛЕЖ, ТАРАЛЕЖ, 
МНОГО ЗНАЕШ ДА БОДЕШ…
Всички помним детското стихче за таралежовите бодли. До ден 
днешен децата обичат бодливкото и му се радват, а възрастни-
те с умиление си спомнят детството. Ежко Бежко е любимец и на 
кулинарните майсторки като СИЙКА КИНОВА от София, която с 
удоволствие и мерак е направила торта във формата на таралеж 
и ни предлага своята лесна и вкусна рецепта. 
А освен това сладко изкушение, за трапезата можете да спретнете още 
един таралеж, но от сварени, овкусени, намачкани картофи с марино-

вани краставички. Върху тях има кюфтенца, за-
бодени с клечки за зъби. Декорацията е по жела-
ние. Малките таралежчета са от извара и пастет.
Продукти за тортата: 
2 пакетчета бисквити „Житен дар”, 250 гр. орехи 
и 1 ч. ч прясно мляко. За крема: 250 гр. масло, 2 

ч. ч. пудра захар, 
2 яйца и 2 с. л. 
какао.
Приготвяне:
 Бисквитите се 
начупват на 
парченца, оре-
хите се нарязват 
на ситно и се заливат с хладко мляко. Разбива 
се маслото с пудрата захар, прибавя се едното 
яйце, разбива се хубаво, после се прибавя и 
второто яйце и пак се разбива и накрая се до-
бавя и какаото. Една част от крема се оставя за 
намазване отгоре. Получената смес се оформя 
като фигура на таралеж и се поръсва с шокола-
дови пръчици. Бодлите на таралежа се правят 
от кайсиеви или бадемови ядки, които се сваря-
ват за 5-10 минути във вряла вода, нарязват се 
на резенчета и се забождат отгоре. Очичките и 
муцунката се правят според фантазията – очи-
те от бонбонки М&М, а муцунката – от разтопен 
шоколад.
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