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Скъпи читатели на в. „Тишина”, 
промяната винаги е стремеж към 
подобряване, израстване, по-високо 
ниво. За една медия това е непре-
къснат процес на обмен, трансфор-
мация, която цели да удовлетвори 
крайния потребител на съдържаща-
та се в медията информация. 

През годините на своето развитие 
вестникът е претърпявал множество 
изменения като визия и обем, тираж 
и рубрики. От началото на тази годи-
на промените в дизайна на вестника 
са очевидни и много положителни. 
Това е добра оценка за самото печат-
но издание, което още от първите си 
броеве за 2016 буквално се изчерпа 
за много кратко време – показател 
за интерес и одобрение. Разбира се, 
взети са под внимание и някои кри-
тични забележки.

Вестникът е печатен орган на 
СГБ по устав, като такъв е за всички 
хора, на които (пак според устава) 
СГБ е призван да защитава правата 
и интересите. Това са всички хора с 
някаква степен на слухова недоста-
тъчност – глухи, тежкочуващи, труд-
ночуващи, кохлеарно имплантира-
ни, с намален слух и пр. Те са хора с 
нарушения на слуха, но като израз на 
уважение към тяхното достойнство, 
изразът „хора с проблеми на слуха” не 
отговаря на европейските стандарти 
по отношение на конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреж-
дания. Това са хора, които просто 
не могат да чуват. Това за тях не е 
проблем, а начин на живот. Докато 
бъде изтъквано публично като про-
блем и широката общественост ще 
разглежда тази общност от хора като 
проблемни. Това не бива да бъде до-
пускано.

Не съществува обаче дума или 
израз, която по своята същност и 
значение да обхваща толкова раз-
лични по степен на нарушението на 
слуха групи хора. Поради тази при-
чина е неуместно да се посочва за 
кого е изданието. То е на и за всич-
ки хора, които не могат да чуват. 
И за да не възникват основания за 
дискриминиране на целевите групи 
читатели, най-уместно бе да отпад-
не изцяло съществуващото досега 
определение „вестник за хора с...”. 
Вместо това ще се посочва единстве-
но, че го издава Съюзът на глухите 
в България. СГБ е организацията, 
която вече над 80 години обединява 
хора с различна степен на слухова 
загуба – глухи, тежкочуващи и т. н., 
които са част от голямото семейство 
на тихата общност. Всички промени, 
направени в тази връзка, целят не да 
обидят читателите на вестника, а на-
против, работи се с идеята за уваже-
ние към тяхното слухово състояние 
и достойнство.

Големината на шрифта на вест-
ника в новия дизайн е съобразена с 

обема на материалите и снимките. 
Увеличеният обем на страниците 
на вестника от 12 на 16 позволява в 
този му вид изданието да поема по-
вече снимки и материали с по-голя-
ма дължина, с цел по-подробното 
информиране на вас, читателите, 
за всички събития, които се случ-
ват, без те да бъдат разпокъсани в 
отделни броеве и да се губи връзка-
та между тях. А се случват наистина 
много неща – събития, в които СГБ е 
пряк участник – международни кон-
ференции, кръгли маси, културни 
събития, за които е добре да знаете, 
скъпи наши читатели. 

Увеличението на шрифта дори с 
един пункт ще се отрази на дължи-
ната на материалите, които трябва да 
станат с 30% по-кратки, както и на 
снимковия материал. Иначе казано, 
ще имате вестник с по-големи букви, 
лесен за четене, но с по-малко мате-
риали и снимки. Вестникът е качен 
за пръв път и онлайн, откъдето може 
да се увеличават размерът на шрифта 
и размерът на самите страници, за да 
бъде максимално удобен за четене.

Въпреки всичко, се радваме, че 
новата визия на вестника от 2016 г. 
доведе до засилване на интереса към 
изданието на СГБ и до множество 
запитвания за снабдяването с него 
посредством абонамент. 

В качеството си на администратор 
на страницата на СГБ в социалната 
мрежа Фейсбук и като редактор на 
вестника, проведох анкета сред чи-
татели, познати и координатори на 
РО, към които отправих само един 
въпрос: Харесва ли ви новият вест-
ник? Отзивите бяха повече от чу-
десни. Повечето от тях са публично 
оповестени в страницата на Съюза 
на глухите в България във Фейсбук, 
и всеки може да се убеди, че написа-
ното тук е дословно цитирано от тях.  
Ето някои от изказванията:

Кремена Петрова, Плевен: Да, 
много ни харесва.

Стойчо Калинков, Бургас: Да, оп-
ределено е по-добре от стария! Ние 
го чакахме с нетърпение. И на всич-
ки им харесва.

Цветан Кунчев, педагогически 
съветник в СОУ за ДУС, София: 
Да, харесва ми! В крак сте с времето, 
това е истински вестник! Много ми 
харесват и снимките, всичките цвет-
ни!

Веселин Станев: Исках да купува 
в. „Тишина”, обаче не живея в София, 
на 120 км. съм от нея, ако е възмож-
но, може ли да се абонирам?

Димитър Митев: Искам да се 
абонирам, как?

Васил Грозев: Съгласен съм купу-
вам цветния вестник „Тишина”, по-
лезно е да се чете!

Петя Митева, председател 
ТО-Добрич: Хората изразиха одо-
брение за многото снимки и това, 

че са цветни и по-големи - както се 
знае, глухите не обичат да четат дъл-
ги текстове.

Стефка Тончева, координатор 
РО-Русе: Разбира се, че ни харесва, 
браво! Вчера всички го гледаха, че-
тохме го колективно, много е хубав!

Живка Димова, координатор 
РО-Ямбол: Четоха го и хареса на 
всички. Дори 3 жени в понеделник 
ще донесат по 10 лв., искат да се або-
нират и лично да го получават.

Дора Христозова, координатор 
РО-Хасково: Като цяло е хубав с 
много снимки, точно това, което хо-
рата искат - да се видят във вестника. 
Добре е списан. Само се чудя - защо е 
вестник на хора със слухови дефици-
ти? Хората реагираха, чудят се каква 
е тази дума.

Горица Милчева, координатор 
на РО-Дупница: Харесват го хората, 
дори сега трима членове помолиха да 
ги абонирам и им направих 9-месе-
чен абонамент. В пощата ми казаха, 
че всеки месец могат да абонират, но 
до 15-о число.

Маргарита Друмева, координа-
тор на РО-Шумен: На мен вестни-
кът ми харесва и то много, вече има 
наистина много добър облик. Харес-
ват го и глухите, радват се на сним-
ките. Не съм чула тук някой да не го 
харесва, нито по ТО - специално пък 
в Попово си го чакат с най-голямо 
нетърпение. Четат си го хората и си 
го харесват! Секретарката дори ви-
наги и в протокола към хонорара си 
го пише това - че си правят своеоб-
разно събеседване върху всичко, на-
писано във вестника, коментират си, 
обсъждат си, навсякъде си го четат 
и никой досега не ми е казвал нищо 
нито за шрифт, нито за каквото и 
да е. По места в ТО е така. И досега 
оплакване не съм получавала, дори 
напротив - докато го нямаше през 
януари, ме питаха много пъти защо 
го няма вестника.

Дамян Калчев, председател на 
РО София: Здравейте, вестник „Ти-
шина”! Тук е моментът да аплоди-
рам промените в цялостната визия 
на вестника. Сега вестникът е далеч 
по-приятен, по-нагледен, с повече 
снимков материал. Информацията е 
поднесена професионално. Това не 
е само мое мнение, а и на повечето 
хора от РО-София. Има още един ва-
жен момент в тези промени. Спрян е 
култът към една личност. Това е един 
много важен момент в концепцията 
на промените във вестника. Вест-
никът е най-накрая вече е наистина 
вестник на глухите. Съпротивлява-
щи се на новото винаги ще има, но 
вие трябва да знаете, че имате горещ 
поддръжник на новата тенденция на 
поднасяне на информация и визия 
на вестника в мое лице като предсе-
дател на РО-София!

Джон Мейсър: 
Първо съм глух, едва след това съм и американец

Скъпи читатели на в. „Тишина”, както научихте от миналия брой, по по-
кана на фондация „Глухи без граници” в България гостува опитният меж-
дународен шоумен Джон Мейсър. Той изнесе шоу във Военния клуб на 11 
март 2016 г. Актьор, изпълнител на скечове, аниматор, промоутър на аме-
риканския знаков език, съосновател на университетско движение – глухият 
шоумен влага цялата си страст в многостранните си дейности, за да покаже, 
че хората с увреден слух могат да постигнат всичко. 

Мероприятието бе уважено от председателя на Съюза на глухите в Бъл-
гария Николай Нинов, от медийния експерт на СГБ Христина Чопарова, из-
вестни глухи видеоблогъри от Европа като Хулуси Бати (Великобритания) 
и Ауиу Джон Уол (Германия), дуетът „Малоес” (Испания), гости от Тунис, 
Гърция, Израел, партньори на фондацията, съмишленици, както и гости от 
България.

/продължава на стр. 12

Над милион пенсионери с 40 лв. за Великден 
Вчера правителството прие постановление, с което от централния бюджет 

след преструктуриране на разходите ще бъдат осигурени 50.5 млн. лв. Допъл-
нителната сума  ще се изплаща на пенсионери, на които парите за старост 
заедно с добавките и компенсациите за април т. г. са до 300 лева включително, 
колкото е размерът на линията на бедност за 2016 г. Така бонуси за Великден 
ще получат 60% от възрастните хора у нас. „Колегите в НОИ ще направят 
всичко възможно тези добавки да бъдат изплатени с пенсиите за април”, уве-
ри вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Тази година Велик-
ден е на 1 май. 

От 1 юли пък е планирано всички пенсионери да получат увеличение на 
пенсиите с 2.5%. Индексацията е по швейцарското правило, според което се 
взима сборът от половината от ръста на средния осигурителен доход и поло-
вината от ръста на инфлацията. Така средната пенсия ще нарасне от 321 лв. 
на 331 лв. Минималната пенсия за стаж и възраст пък от 1 юли ще нарасне от 
157 лв. на 161 лв., а социалната пенсия за старост - от 115 лв. ще стане 118 лв.

Съставил: Петра Ганчева 
www.link4e.com

Удължава се срокът на конкурса за жестов превод
Конкурсът за жестов превод, за който съюзът на глухите в България  ин-

формира читателите на вестник „Тишина” чрез обява в бр.3-4, продължава с 
удължен срок – до 18 април 2016 г. Както вече знаете, търсят се кандидати, 
които владеят чудесно жестовия език, имат отчетлива устна артикулация, не 
се притесняват от камери, обличат се добре и са с представителна визия, имат 
изразителни и артистични жестове, както и са от София. Техните умения се 
търсят поради нуждата от превод на жестов език на официална документа-
ция на Съюза на глухите в България – решения на УС за 2016 г., както и други 
текстови документи. Могат да кандидатстват както лица с увреден слух, така 
и чуващи, мъже и жени. Информацията ще се предава с жестов език във ви-
деоклипове. Победителят в конкурса ще бъде обявен във в. „Тишина”, в сайта 
на СГБ и във Фейсбук. Адресът за изпращане на кандидатури остава непро-
менен: konkurssgb@abv.bg

От ръководството на СГБ

Уточнение
В бр. 3-4 на вестник „Тишина” в материала „НПО на хора с увреждания се 

срещнаха…” е допусната неточност - името на областния управител в Кюс-
тендил е Виктор Янев. 

/от редакцията/

Скъпи читатели, за 
12-и пореден път 
Средното специ-
ално училище за 
деца с увреден слух 

„Проф. Д-р Дечо 
Денев” – София, съвместно с Народ-
но читалище „Цар Борис III - 1928”, 
организира научно-практическа 
конференция за рехабилитация на 
деца с увреден слух. Конференцията 
съвпадна с отбелязването на 110-го-
дишнината на Държавно училище 
за деца с увреден слух – София.

Мероприятието, събрало пред-
ставители на образователни инсти-
туции у нас и Република Сърбия, 

се състоя в конферентната зала на 
Националния исторически музей 
на ул. „Витошко лале” 16. Генера-
лен спонсор бе фирма „Сентилион” 
ООД, официален представител на 
австрийския производител на им-
плантируеми системи MED-EL.

От Съюза на глухите в България 
специални гости на конференция-
та бяха медийният експерт на СГБ 
Христина Чопарова, председателят 
на Районна организация - София 
Дамян Калчев и ръководителят на 
Националния методически и консул-
тативен център по жестов език към 
СГБ Миряна Мошева.

продължава на стр. 8

продължава на стр. 2

XII Национална научно-практическа конференция 
за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”

Нашият ваш вестник – 
промени и отзиви
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Скъпи читатели и приятели, днес 
ще ви разкажа за приятелите ни с 
увреден слух от районната организа-
ция на глухите в Стара Загора - ухан-
ният град на липите. Както писах в 
един от миналогодишните броеве 
на в. „Тишина”, старозагорци първи 
си направиха страница в социална-
та мрежа фейсбук. Последваха ги 
София и Пловдив, очаквам да има и 
други. Именно оттам - от страничка-
та им, в която те общуват и се инфор-
мират помежду си, в края на януари 
бях изненадана много приятно от 
една тяхна идея, за която ще разкажа 
- с надеждата да се намерят повече 
нейни последователи не само в гра-
да на липите, но и в другите районни 
организации.

Едва отминали големите студове 
и в първите топли и слънчеви по-
чивни дни, по идея на Антония Ху-
бенова и Никола Нанев бе отправена 
покана към всички членове на орга-
низацията за ползотворно и приятно 
прекарване в парка в кв. „Казански” 

На 11 март т. г. в Съюза на глухите 
в България работодатели от веригата 
хотели „DIT hotels&restors”в Слънчев 
бряг проведоха интервю с кандидати 
– младежи със слухови увреждания, 
за работа в хотелския бизнес.

Идеята, довела то този сериозен 
ангажимент, е от миналата годи-
на. Тогава Минко Савов, наш член, 
председател на сдружение „ЛИРА”, 
търсеше работа по хотелите като по-
мощник готвач. Донесе при мен цял 
списък с телефони, на които почнах-
ме да звъним. И от хотел „Еврика” 
в Слънчев бряг откликнаха. В раз-
говора аз обясних какво е неговото 
увреждане,  а те  го наеха - като по-
мощник-готвач. Въпреки проблема. 
Той работи три месеца там, като му 
бе осигурена нощувка и храна.

След като се върна ми се похвали. 
Междувременно аз продължих да 
държа връзка с работодателите, като 
преводач и като представител на 
СГБ, като уговорката беше, ако след-
ващата година има възможност, пак 
да се свържем, за да наемат и други 
наши глухи работници.

И ето, тази година през февруари, 
г-н Божидар Брънгов, който е про-
дуктов мениджър на веригата от хо-
тели „DIT hotels&restors” ни съобщи, 
че в два от хотелите им в Слънчев 
бряг имат желание да назначат ра-
ботници с увреден слух – в „Еврика 
бийдж” и в „Маджестик”. Уточнихме 
и с какви позиции могат да канди-
датстват, за да се справят с работата 
слуховоувредени хора.

Едната от позициите е работа 
в офис ресторант, което означава 
по-скоро ръчно и машинно изми-
ване на чаши, прибори и друга тра-
пезна посуда. Другата позиция беше 
помощник в кухня. Имаха също така 
позиции за работа в склад, помощ-
ник сервитьор, холни камериерки.

Уговорихме се, след като съберем 
достатъчно хора за интервю, то да 
се проведе тук, в Съюза на глухите 

и на Аязмото при „Жабките”. Иде-
ята им беше да се използва на макс 
необичайното за януари слънчево и 
топло време, като семейно, с децата 
и приятелите, се отдадат на спортни 
игри и се заредят с чист въздух, енер-
гия, приятни емоции. Най-вече - със 
здраве!

Речено-сторено - първи там са 
отишли двамата инициатори с дъ-
щеря им. И до обяд си прекарали 
чудесно - както на тенискорта, така и 
на алеите - чудесно място за игра на 
бадминтон (или както още го нари-
чаме „федербал”). На другия ден пък 
отишли на спортните съоръжения 
на Аязмото, от които също имали 
чудесни преживявания.

Никола, обаче, не пропусна да 
сподели разочарованието си, че от-
зовалите се на поканата да споделят 
с тях тази чудесна инициатива са 
били малко. Оказва се, че за съжа-
ление, все още българите робуваме 
на представата за пълен релакс през 
почивните дни във вид на удобно 

в България, където да се доуточнят 
още различни позиции.

И това се случи на 11 март. Пред-
седателят на СГБ г-н Николай Нинов 
с охота предостави за интервюто 
заседателната зала, като за съпри-
частността и за съдействието му са 
благодарни всички. Оказа се, че има 
много желаещи от цялата страна. 
На интервюто в Съюза на глухите в 
България присъстваха Александър 
Алексиев, експерт-технолог в два-
та хотела (всъщност главния готвач 
там), Десислава Димитрова – упра-
вител на хотел „Маджестик”, Невена 
Сустова – управител на хотел „Ев-
рика” и Кирил Илиев – FMB мени-
джър. Интервюто проведе продук-
товият мениджър на веригата „DIT 
hotels&restors” Божидар Брънгов.

Освен интервюто на 11 март, се 
проведе и интервю на 19 март в Бур-
гас, където беше младежкият бал и 
щяха дойдат много млади хора, не 
успели да пътуват до София.

На интервюто на 11 март се оказа, 
че слуховоувредените хора знаят точ-
но какво искат по отношение на това 
как се започва работа и са страшно 
мотивирани. Бяха 15 души. Като го-
ляма компания „DIT hotels&restors”-

настанени в креслото или леглото, 
отпивайки я бира, я друго, втора-
чили поглед в екрана на телевизора 
(компютъра) или пък размяната на 
клюки на чашка в някое заведение 
в центъра. Но не и семейното прак-
тикуване или с приятели на спортни 
занимания, разходки и забавления 
сред красивата природа. Което е 
жалко - защото така пренебрегва-
ме най-безценното нещо в себе си 
- здравето. Вижте снимките и сами 
се убедете, че който не е последвал 
поканата - е загубил много! Най-ве-
че - незабравими мигове с приятели, 
които биха им дали не само здраве, 
но и живот към живота!

Би било повече от хубаво, ако 
идеята на старозагорци се хареса и 
набере колкото може повече после-
дователи сред членовете от другите 
районни организации. Защото здра-
вето е най-ценното нещо, което не се 
купува с пари, а това е най-лесният и 
приятен начин да го запазим!

Петра Ганчева

са се насочили и към социалния сек-
тор. Разбрали са, че тези хора могат 
да работят и им подават ръка, като ги 
смятат абсолютно равни с всички ос-
танали. Можем да кажем, че 15 млади 
глухи хора намериха своята работа 
- ще бъдат наети всичките. Като за 
някои, които тепърва започват своя 
трудов стаж, защото има завършили 
току-що ученици, които досега не са 
работили, както и други, които две-
три години са били на трудовата бор-
са, това е успешен старт. Заради тях 
ще има обучение за всяка позиция. И 
дори да не се справят с изисквания-
та за първата пожелана позиция, ще 
бъдат пренасочвани към друга, под-
ходяща за тях. Всички те ще работят 
през целия сезон – от май до края на 
септември.

Можем да кажем и нещо друго – 
тъй като има и други желаещи, кои-
то не успяха да пристигнат, или да 
ни пратят навреме своите CV, с г-н 
Брънгов се разбрахме да направим 
още едно интервю през месец април. 
Така че, който има желание, все още 
може да изпрати CV-то си на е-мейла 
на отдела за културно-масова дей-
ност в СГБ.

Силвана Павлова

РО В СТАРА ЗАГОРА - С ИНТЕРЕСЕН, ПЪСТЪР И ВЕСЕЛ ЖИВОТ

15 МЛАДИ ГЛУХИ ХОРА НАМЕРИХА СВОЯТА  
РАБОТА ЗА ЛЯТОТО В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Зоя Гюрова, член на район-
ния съвет на РО София: Видях 
новия брой на вестника във фей-
сбук, и се радвам, че сте се поста-
рали да го направите хубаво и да 
го пускате по Интернет.

Управителния съвет на 
Фондация „Глухи без граници” 
дори изпрати благодарствено 
писмо за адекватно отразяване 
на техни мероприятия и за съ-
временната визия на вестника.

Ще завърша редовете си с 
факти в цифри - трябва да по-
ясня, че само аз, като админи-
стратор на страницата на съюза 
в социалната мрежа фейсбук, 
имам достъп до изключително 

подробните анализи и данни, 
изпращани като отчети от 
контролния екип на мрежата 
в САЩ.

Само след 24 часа публи-
куваният онлайн брой 1-2 на 
в. „Тишина” е посетен от 453 
души, което е приблизително 
колкото целия сегашен тираж 
на вестника! А данните от 28 
март за бр. 3-4 красноречиво 
говорят за двойно нарасна-
лия интерес към поредния 
нов брой - 813 души са про-
чели публикацията; видяна 
е от над 5000 души, вписани 
са 32 положителни коментара 
(подчертавам „положителни”, 
защото има опция и за не-
гативни, а такива няма); 163 
души са споделили препрат-
ката към сайта на СГБ, където 
е публикуван броят. Самата 
страница в сайта е посетена 
от над 1200 души.  

Затова и отправяме тези 
свои думи на признателност 
към читателите на вестник 
„Тишина”: благодарим, че ви 
има, благодарим за уваже-
нието и признанието ви! И 
ще правим всичко, което е по 
силите на целия екип на вест-
ника, за да е още по-търсен, 
желан и очакван!

Петра Ганчева 

Приятели, Ридо, едва 22-годишен, 
си отиде завинаги от този свят... 

Не можем да повярваме в това, че 
вече го няма сред нас...

Думите са безсилни да изразят 
чувствата, мъката и болката от тази 
безвъзвратна загуба... 

Нека намери покой душата му, 
нека почива в мир!

За всички нас, които го познава-
хме и обичахме, той ще е винаги жив 
- защото го носим в сърцата си.

Поклон!
Искрени и дълбоки съболезно-

вания за семейството и близките на 
Ридван!

Съюз на глухите в България

ОТИДЕ СИ ОТ НАС РИДВАН
С дълбока скръб съобщаваме, 

че на 11 март т.г. неочаквано ни на-
пусна нашият млад приятел Ридван 
Мустафа Мохамед.

На 22 февруари т.г.той навърши 
22 години. От тях 2 години борба с 
коварната болест. Безсилни бяхме 
да променим хода на неговата съдба.

Един изключителен младеж - все-
отдаен, с невероятен чар. Където и 

да се появеше той, сякаш излъчваше светлина и с усмивката си завладява-
ше веднага хората край себе си.

Незабравими ще останат за всички нас неговите танцови изпълнения. 
Ще ни липсва както в живота,така също и на сцената.

Това е тежка загуба за нашата организация в Хасково.
С огромна обич винаги ще те помним Ридван!
Последно сбогом от приятелите и РО на глухите гр. Хасково.
Почивай в мир, мило момче!

Последно сбогом, Ридван!

Нашият ваш вестник –  
промени и отзиви

продължение от стр. 1
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3 МАРТ - НАцИОНАЛЕН ПРАЗНИк НА БЪЛГАРИЯ
Трети март е Ден на освобождението на България от османско владичество 

(1878). За първи път се чества на 19 февруари 1880 г. като „Ден на възшест-
вието на престола на император Александър Втори и заключение на Сансте-
фанския мирен договор”. От 1888 г. се празнува като „Ден на Освобождението 
на България”. Под това име се утвърждава със Закона за празничните дни на 
Княжество България от 1900 г., както и със заменилия го Закон за празниците 
и неделната почивка от 1911 г. (в сила до октомври 1951 г., когато е отменен 
с Кодекса на труда). За първи път се чества по нов стил на 3 март 1917 г. На 
5 март 1990 г. на първото заседание на 15-а сесия на 9-ото Народно събрание 3 
март е утвърден за национален празник.

Всенародно честване на Трети март
От много време насам България посрещна 3 март със слънце. Хубавото време приповдигна 

настроението на българите, които излязоха, за да се присъединят към честванията за 138-годиш-
нината от Освобождението на България от османско владичество. По различен начин отбелязаха 
празника в различните градове на страната, където СГБ има свои регионални поделения. Заедно 
с хилядите граждани на страната и членовете на районните организации откликнаха на призива: 
„Да бъдем задружни, обединени, съпричастни, активни; да бъдем смислени и истински; да бъдем 
борбени за истинските каузи!” И на самия празник бяха там, с всички българи, по площадите, 
паметниците и навсякъде, където се проведоха честванията. Разказваме накратко за някои от тях, 
където са присъствали и гражданите с увреден слух, членове на СГБ.

О, Шипка!

Най-масов и невиждан бе празникът на връх Шипка - повече от 70 хиляди родолюбци от всич-
ки краища на страната се стекоха на върха, за да присъстват на честванията на националния 
празник 3 март. И според организаторите подобно множество не се е качвало на Шипка от 1979 г. 
Сред присъствалите на това многохилядно тържество бяха и неколцината членове от ТО в Сли-
вен.

„Нека от този връх днес клетва да дадем да не подменяме историята, да радеем за родолюбиво 
образование, поверено в ръцете на посветени и патриоти. И не приемаме никакви финанси, хи-
ляди и милиони за програми, в които да четем за „съжителство” и „присъствие”, вместо робска 
участ, продължила 5 века по българските землища и никога не изтрила от сърцата и душите ни 
идеала за национално обединение!” заяви в емоционалното си слово вицепрезидентът Маргарита 
Попова. 

Пловдив

Честването започна сутринта в катедралния храм „Света Богородица” с молебен, отслужен 
от митрополит Николай, на обед пред Паметника на руските освободители на Бунарджика тър-
жествено бяха положени десетки венци и цветя. Празникът в Пловдив се изпъстри с повече на-
строение след като десетки рокери преминаха през улиците на града, за да стигнат до паметника 
на Васил Левски в подножието на Бунарджика. Част от пловдивчани прекараха деня в авиобазата 
в Крумово, където имаше Ден на отворените врати. Посетителите се полюбуваха на експозици-
ята от самолети и вертолети; децата рисуваха в специален кът свои творби, посветени на темата 
„Моят 3 март в Музея на авиацията”. За най-добрите творци имаше и награди. Вечерта за първи 
път на площад „Централен”, пред Военния клуб се проведе тържествена заря-проверка. Три роти 
от пловдивските поделения заедно с представителни роти, духовия оркестър на Военновъздуш-
ните сили, факлоносци и знаменосци се включиха в зарята. С минута мълчание беше почетена 
паметта на загиналите за свободата на България.

Стара Загора
Заедно с хилядите старозагорци и членовете на районната организация на глухите се вклю-

чиха в паметното шествие под надслов 
„За свободата... Да развеем българското 
знаме!”, посветено на Освобождението 
на България. Те съпроводиха уникалния 
национален трибагреник, дълъг над 300 
метра, към хълма, на който българските 
опълченци за първи път развяват пър-
вото бойно знаме в историята на Бълга-
рия. На Мемориалния комплекс „Брани-
телите на Стара Загора”, трикольорът бе 
издигнат на един от най-големите памет-
ници в България - монумента „Самар-
ското знаме”.

Венци и цветя бяха положени на 
всички паметници, посветени на Осво-
бождението на Стара Загора.

Плевен

Рекорден бе броят на посетителите в комплекса „Панорама - Плевенска епопея 1877 година”, 
които достигнаха близо 10 хиляди. Сред тях бяха и група членове на РО на глухите; а друга група 
посети Регионалния исторически музей, който буквално бе задръстен от хилядите любознателни 
българи от всички краища на страната.

Бургас

Голям фолклорен празничен концерт направи съпричастни жителите на най-многолюдния 
градски комплекс „Меден рудник” на 3 март, сред които бяха и членовете на РО на глухите. Чества-
нията на националния празник продължиха с възстановка на традиционния странджански танц 
„Паликош”, характерен за празника Сирни Заговезни. Състоя се и демонстрация на традиционни 
български носии, в която бяха включени 10 мъжки и 10 женски копия на автентичните костюми 
от големите етнографски области - Софийски, Граовски, Северняшки, Странджански и др.

Хасково
С празничен ритуал по 

издигане на националното 
знаме на площад „Общин-
ски” започна тържественото 
честване в града, което про-
дължи на площад „Свобода” 
с полагане на венци и цветя 
пред паметника на Незнай-
ния воин и празничен кон-
церт-спектакъл с участието 
на: Представителен фолкло-
рен танцов ансамбъл „Хаско-
во”. Да се насладят на неверо-
ятните танци дойдоха и част 
от членовете на районната 
организация на глухите.

Русе

Сред стотиците граждани на града от всякакви възрасти, сред които имаше и много млади се-
мейства с малки деца, бяха и русенци с увреден слух. Те се стекоха пред Паметника на свободата, 
където момичета в народни носии раздаваха трибагреници, осигурени от общината. Тържест-
вената церемония включваше празнични маршове, изпълнени от общинския духов оркестър, 
почетен караул от рота на русенския гарнизон, поздравително слово, произнесено от областния 
управител Стефко Бурджиев. След това бе отслужена заупокойна молитва от митрополит Наум и 
накрая бяха положени венци и цветя пред паметника.
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Дупница

Празникът започна на площад „Свобода”, където сред стотиците дупничани можеха да се ви-
дят лицата и на много от членовете на районната организация на глухите. След като бе издигнат 
националният флаг под звуците на химна, Методи Чимев, кмет на града, отправи приветствено 
слово. На паметната плоча на опълченците от Дупница, сражавали се на връх Шипка бяха подне-
сени венци и цветя. Тържеството продължи с концертна програма, в която се включиха хор „Св. 
Иван Рилски”, хор „Рилски звуци”, певческата група към читалище „Христо Ботев”, фолклорни 
състави и танцьори от школа „Терпсихора”. Накрая на площада се извиха дълги хора, в които се 
включиха десетки дупничани.

Горна Оряховица
С експозиция, представяща личността 

и творчеството на създателя на българ-
ския химн д-р Цветан Радославов, почете 
празника Историческият музей в града. 
Директорът на културната институция 
Пламен Мадемов посочи, че експозицията 
се нарича „Мила родино” и е организирана 
по повод 150-годишнината от рождение-
то на Цветан Радославов. През целия ден 
на 3 март входът е безплатен, добави още 
той. Платната от експозицията представят 
д-р Цветан Радославов не само като съз-
дател на българския химн, но и неговата 
личност, живота и делото му, като един от 
най-сериозните български учени, пианист, 
археолог, писател, художник и всестранно 
развита личност с много таланти.

Подбра и подготви Петра Ганчева

Почетохме паметта на загиналите за свободата
За националния празник Трети март ръко-

водството на РО на глухите в Ямбол органи-
зира екскурзия-поклонение до връх Шипка, 
където да почетем паметта на загиналите бъл-
гарски и руски войни.

Вече бяхме разбрали за всенародното 
честване на празника и задръстванията по 
пътя, затова всички поискаха да отложим пъ-
туването за другия ден, 4 март. Само петима 
членове с две коли заминаха на самия празник 
и след дълго чакане, след близо 6-часов поход 
успяха да се качат до храм-паметника Шипка 
и заедно с хилядите българи от цяла България 
съпреживяха вълнуващите мигове на тържест-

веното честване.
Въпреки дъжда, на 4 март 20 съюзни членове от Ямбол и 

Сливен се отправиха към Шипка. За жалост, след Казанлък, на 
10 км. от  града, микробусът внезапно се повреди и трябваше 
да чакаме на пътя в проливния дъжд повече от 2-3 часа, дока-
то дойде друг автобус от Ямбол да ни вземе и да продължим. 
Добре, че не се повреди на някой от завоите нагоре към върха!

За щастие, голямото ни желание да стигнем до заветната ни 
цел - храм-паметника, сякаш призова неволята на помощ и ни 
зарадва - само след половин час пред нас спря бял автомобил и 
водачът му предложи да ни помогне и закара до църквата. Само 
след 15-20 минути човекът дойде и със собствения си автобус 
ни извози дотам, без да ни вземе и стотинка за превоза. Не по-
жела дори да го почерпим кафе и едва успяхме да разберем само 
първото му име - АСЕН. Всички останахме приятно изненада-
ни и безкрайно благодарни на този добър човек, който прояви 

съпричастност и отзивчивост, помогна ни съвсем безкористно! Благодарение на него успяхме да 
разгледаме църквата, да си отпочинем и да се подкрепим с топло кафе…

След час дойде и автобусът от Ямбол, с който потеглихме за връх Шипка. Дъждът спря и пред 
нас се откри прекрасна гледка. Боровете бяха натежали от сняг, а горе на паркинга имаше много 
коли, автобуси и много хора, които като нас бяха дошли да почетат паметта на загиналите за 
свободата на България. Всички от групата, с изключение на Пенчо, който бе сърдечно болен, ус-
пяхме да преминем 900-е заснежени стъпала до храм-паметника. А там, сякаш специално заради 
нас, слънцето грейна. Радвахме се, че сме на това свято място и сърцата ни бяха преизпълнени с 
чувство на признателност към всички, отдали живота си, за да я има България, да ни има и нас… 
Бяхме горди, че сме българи!

Преди да потеглим обратно, си направихме снимки за спомен. И, въпреки смяната на автобу-
сите, успяхме да посетим музея на розата в Казанлък. На тръгване оттам си купихме за спомен 
мускалчета с розово масло и различни сувенири. Прибрахме се късно вечерта по домовете си, 
като преди това минахме през Сливен, за да оставим приятелите ни. Дълго ще помним видяното 
и на Шипка, и в църквата, и в казанлъшкия музей!

Живка Димова, координатор РО-Ямбол

На 3 март във Велики Преслав
Тази година решихме да при-

състваме на възстановката на 
военните действия за освобож-
дението на Велики Преслав и по-
срещането на победителите. Тя бе 
представена от клубове на друже-
ство „Традиция” от осем градове 
в Северна България, заедно с уче-
ниците и самодейците от преслав-
ското читалище „Развитие”.

В спектакъла на площада се 
включиха над 80 участници. То-
повни гърмежи, стрелкови оръ-
жия и допълнителни пироефекти 
допринесоха картината да е реал-
на и ефектна за стотиците зрители, 
които бяха над 2000. Те поздравиха 
сърцато, с продължителни апло-
дисменти, участниците във въз-
становката. Празникът завърши 
със салюти в чест на 3 март.

Маргарита Друмева,  
координатор РО-Шумен

Шести шахматен турнир за хора с увреждания в Бургас
В първия ден на месец март, когато по традиция се 

закичваме с бели и червени мартенички и отправяме 
пожелания за здраве, дълголетие и плодородие, про-
ведохме станалият вече традиционен шести шахматен 
турнир на хора с увреждания в чест на националния 
празник на България - 3 март.

За трети път Младежкият дом разтвори врати за 
провеждането на нашия турнир. В него участваха 
майсторите на шаха от три организации на хора с ув-
реждания - районната организация на глухите, „Со-
циален център – Бургас” и регионалната организация 
на слепите. За отборното класиране имаше купи и 
грамоти, а всеки състезател получи отделна грамота, 
както и подаръци от община Бургас, „Победа” АД и 

сладкарска фирма „Марс”.
Първият турнир се състоя преди шест години, под формата на една приятелска среща между 

два отбора. През следващите години към нас се присъедини и отборът на организацията на сле-
пите. На тазгодишния турнир ни съдийстваше г-н Живко Жеков, който е съдия с международна 
категория и представител на Българския шахматен съюз. Събитието уважиха доцент Севдалина 
Турманова – зам. областен управител на област Бургас и г-жа Мая Казанджиева – директор на 
дирекция „Здравеопазване, социални дейности и спорт” при община Бургас.

Много сме развълнувани от факта, че за поредна година се събрахме и отбелязахме празника 
заедно. Шахматът е игра, която обединява хората, в която се чувстват равни, с еднакви възмож-
ности пред дъската. Спорт, който им носи истинско удоволствие и незабравими емоции.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

Ден на родолюбие и размисъл
В навечерието на 3 март, във връзка със 138-та годишни-

на от Освобождението на България от османско владичество, 
учениците от СОУ за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски” 
в Търговище, посетиха етнографската експозиция в Хаджи 
Ангеловата къща.

Там екскурзоводът, г-жа Маргарита Петрова, запозна уче-
ниците с историята на къщата. Нейният разказ за освобож-
дението на Търговище, за Трети март като ден за честване и 
размисъл развълнува душите ни. Защото за българите 3 март 
1878 година е въплъщение на едно начало, на възкресението 
на един народ. Свят и тържествен ден за всеки родолюбив 
българин!

Посещението в музея се превърна във вълнуващ час по родолюбие за учениците от СОУ за 
деца с увреден слух „Свети Иван Рилски“ гр. Търговище, защото Трети март е ден за почит и 
преклонение пред България, която носим винаги в сърцата си!

СОУ за глухи деца - Търговище

На 8 март в ТО-Нови пазар…
Макар да ни посрещна малко намръщено утрото - не успя да развали нашето приповдигнато 

празнично настроение. Дами на различна възраст от нашата съюзна организация се веселиха и 
забавляваха в местно скромно заведение в рамките на града. Председателката на организацията, 
М. Николова и секретарят отправиха своите пожелания към дамите, като им пожелаха да бъдат 
здрави, усмихнати и винаги да съхраняват пролетното настроение, с което крепят семейното ог-
нище. Последваха аплодисменти и раздаване на скромни подаръци. Мъжете, които присъстваха 
на празненството, също не пропуснаха да поздравят присъстващите, като всеки по типично свой 
начин поднесе благопожеланията си. Извиха се хора и много танци. Искрите в очите и прекрас-
ното настроение не ни напуснаха нито за миг. Благодарим на ръководството на ТО и се надяваме 
отново да се съберем за такива красиви поводи!

…И в Шумен
Нашето женско осмомартенско парти започна офи-

циално точно по обед. И както си му е редът, на този 
ден навсякъде жени с цветя, усмихнати и щастливи… 
Такова бе и нашето настроение, и на всички дами, които 
празнуваха заедно с нас в ресторанта. Толкова е хубаво 
да виждаш и срещаш усмихнати и щастливи жени, до-
шли да отбележат празника си подобаващо с приятели, 
с музика и много настроение! Казахме си „Наздраве!” и 
взаимно си отправихме пожелания на този хубав ден. 
Благодарим на ръководството за хубавите пожелания и 
за приготвените скромни подаръци - пролетни цветче-
та, които ще пазим като скъп спомен от този ден.

Маргарита Друмева, координатор РО-Шумен

Веднъж в годината - по женски

На 7 март жените от градската организация в Ямбол за пореден път се събраха заедно, за да 
отпразнуват международния ден на жените. Но този път не в клуба на районната организация, а 
в приятната обстановка на кафе-ресторант „Стейдж”. Радка Радева, председател на РО, подари на 
всички красиви шалове с пожелания за крепко здраве, да са обичани и уважавани майки, съпру-
ги, баби и приятелки.

А на 10 март в клуба на териториалната организация на глухите в Сливен жените бяха топло 
и сърдечно поздравени за празника от Живка Димова, която им раздаде като подарък пъстроц-
ветни шалове. Всяка си избра според вкуса шал, а след това всички седнаха на малка почерпка и 
вдигнаха наздравици за празника.

Живка Димова, координатор РО-Ямбол

Заедно за първи път
Радостина Дукова, която едва от месец е управител на предприятието „Тих труд” в Бургас, 

се свърза с мен чрез съобщение, изпратено във фейсбук страницата на СГБ. Сподели, че би искала 
да публикуваме снимки от празненството, посветено на празника на жените и в отговор на 
молбата ми да разкаже как е преминал празникът, изпрати малък разказ. Споделям го с радост, 
защото накрая г-жа Дукова изрази надежда, че съвместното ни сътрудничество ще продължи и 
занапред. Сигурна съм, че ще бъде така и от сърце й благодаря!

Петра Ганчева

Седмица преди Осми март разговарях с началника 
на цеха каква е била практиката до момента да се чест-
ват подобни празници и как, кой и какво организира. 
Нали съм нова, отскоро ръководя предприятието, ис-
ках да разбера как е било, за да осъществя идеята си за 
съвместно честване на този ден. Разбрах, че организа-
цията и провеждането на празненството до момента е 
била поемана от районната организация, както и този 
път. Но било определено да се проведе в „Меден руд-
ник, което е доста отдалечена дестинация за повечето 



Тишина 528 март 2016 Съюзен живот
от хората и работничките ме попитаха дали могат 
да си изберат място в района, което да е в близост 
до предприятието.

След моето изрично одобрение и пусната за-
повед за намалено с 1 час работно време, в деня 
на празника, глухите буквално единодушно и за 
минимално време избраха заведението и органи-
зираха всичко. Така всички заедно отпразнува-
хме международния ден на жената! Прекарахме 
си чудесно с песни, танци и хора.

А аз имах щастието не само да се радвам на 
усмивките им - най-неочаквано получих подарък 
- готварски комплект, който, доколкото разбрах, 
е персонално изработен и неповторим за мен.  
Използвам повода да им БЛАГОДАРЯ отново за 
неповторимата вечер и изключителния профе-

сионализъм в работата до момента! Пожелавам си това да бъде началото на период на възход за 
предприятието!

Радостина Дукова, управител на „Тих труд”-Бургас

Отново се събрахме в нашия любим клуб
С какво нетърпение само очаквахме този Осми март! Някои ще кажат: „Какво пък толкова? 

Обикновен празник!”. Но 
за нас, членовете на ТО 
на глухите в Добрич съв-
сем не беше така. Поради 
дългогодишни спорове и 
съдебни дела между два-
ма собственици, СГБ и в 
частност - нашата клубна 
база, се оказахме преките 
потърпевши от неприятна-
та ситуация. След съдебно 
разпореждане етажът над 
нашия клуб бе съборен, 
което стана предпоставка 
за течове и оронена мазил-

ка на етажа, на който се помещава клубната ни база. Това ни попречи да отпразнуваме коледните 
и новогодишните празници в любимия ни клуб, който за всички ни е като втори дом. Но със 
своевременната намеса на ЦУ на СГБ бе направен нов покрив, което спря поне теча в помещение-
то. Предстои да се ремонтират и другите поражения по фасадата на сградата, която отвън е все 
още в скеле. Независимо от всичко обаче, за мое учудване, въпреки проблемите и трудностите, 
членовете не спираха да идват в клуба. От териториалния съвет на организацията ни винаги са 
били на разположение при нужда от помощ или съдействие за някакви документи, или хората 
идваха просто защото бяха свикнали и се чувстваха в него като у дома, въпреки неприветливата 
обстановка. И все питаха кога ще се съберем отново… 

Изчакахме да поизсъхнат стените и спретнахме бригада за почистване и дезинфекция на поме-
щението, за което благодаря с цялото си сърце на Евгени Дойчев, Орхан Демир, Тодор Николов и 
Милко Чобанов. Заедно с тях подготвихме клуба за планираното тържество. Когато приключи-
хме, помещението грейна - чисто и украсено подходящо.

И така, вечерта на 8-и март се събрахме на празника, който бе изпълнен с много изненади, 
смях и веселие. Всички момичета получиха цвете и мартеничка от кавалерите. От своя страна 
те представиха кулинарните си умения и почерпиха всички. И мен не пропуснаха да изненадат 
приятно - от името на всички присъстващи ми връчиха подарък, с благодарности за помощта и 
съдействието. Трогната, благодарих и аз - и за обичта, и за доверието, а накрая поздравих всички 
дами със стихотворението „Жената”, съпроводено с жестов превод.

Най-голяма изненада в тази незабравима за всички ни вечер поднесе Христо Христов. По 
много романтичен и комичен начин той разказа как се е запознал със съпругата си, с която и 
до днес живеят в любов и разбирателство вече 41 години. Накрая Христо поднесе подаръци на 
половинката си Керачка и й пожела още дълги години да радва живота му! Освен това, Христо 
беше подготвил и томбола за дамите, която премина с много шеги и закачки. Всички хем бяхме 
изненадани от неговият жест, хем се радвахме. Тържеството продължи до късните часове на но-
щта със смях и веселие.

Ние, членовете на ТО-Добрич, изказваме благодарности на ръководството на РО-Варна и на 
ЦУ на СГБ за своевременно взетите мерки, за да се запази не само нашата клубна база, но и цяла-
та сграда. Макар да предстоят още ремонтни дейности, вече можем спокойно да осъществяваме 
социални контакти в нашия втори дом, от който бяхме лишени много време и за който тъгувахме. 
В крайна сметка ние доказахме на самите себе си, че не помещението прави организацията, а 
самите хора, взаимоотношенията и доверието помежду им, самият дух на съпричастност и взаи-
мопомощ! Затова и накрая си пожелахме здраве, щастие и все така да бъдем заедно, независимо 
дали има поводи!

Петя Митева, председател на ТО-Добрич

Прекарахме чудесно
Един от 

най-хубави-
те мартенски 
п р а з н и ц и 
е междуна-
родният ден 
на жената и 
майката.

На 6 март 
част от жените на бургаската районна организация се събраха да празнуват в ресторант „Авеню”. 
Всички присъстващи в прекрасно и приповдигнато настроение се поздравиха взаимно, отправи-
ха си пожелания и похапнаха различни вкусни специалитети. Участваха и в томбола, която внесе 
допълнително положителни емоции.

Накрая се разделихме в добро настроение, доволни от чудесно прекараните часове заедно.
Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

Тържество, но и много раздумки
На 7 март жените от градската ТО в Горна Оряхо-

вица начело със секретарката Стефка Василева про-
ведоха поредното осмомартенско тържество. Както 
винаги, жените бяха нетърпеливи и пристигнаха на 
мястото на събитието много по-рано от обявения час. 
Времето беше хубаво и това даде възможност да се 
видят и поговорят с дружките. В заведението, къде-
то си дадоха среща, бе приготвена уютно подредена 
маса, така, че всички да се съберат заедно на едно 
място.

След като са настаниха, най-напред вдигнаха наз-
дравица - за здраве и късмет. Много приказки се из-
приказваха, много смях се разля, много истории се раз-
казаха, пък и се коментираха разни готварски рецепти 
и, с две думи, хапнаха и се почерпиха. Та нали затова е 
празник - да се повеселят и отпуснат на воля душата, 
да си изкажат насъбраното в непринудена и приятна 
обстановка! А накрая, след часове раздумки, развесе-
лените жени, майки и баби дори не искаха да си тръг-
ват и да се върнат отново в тежкото си всекидневие.

Ръководството на ТО на глухите в Габрово също не пропусна празника на жените - секретар-
ката Златка Дечкова се постара да го организира и проведе в приятна атмосфера, с богата софра и 
приказно настроение. В отопления клуб дойдоха не само жените, а и мъжете и празнуваха заедно. 
Веселото им настроение отмести грижите и проблемите, а взаимните поздрави и пожелания бяха 
за здраве и още много празници в бъдеще.

Мариана Станчева, координатор РО-Горна Оряховица

И възвестиха: „Да царува доброто!”
До днес традиция-

та по Заговезни куке-
ри от всички краища 
на България да гонят 
злото е жива в Ста-
ра Загора. Над 800 
участници от 20 гру-
пи дойдоха от цялата 
страна в днешния ден, 
за да се включат в 18-
ото поред издание на 
фестивала на маска-
радните игри. В слън-

чевата и ведра неделна утрин празничното шествие започна от централната пешеходна улица на 
града, за да завърши на площада, който се превърна в сцена за изява на пъстри и шумни кукери, 
старци, бабугери, джамалари, бразаи, васильовци, сурвакари, арапи и какви ли не маскирани още 
хора, които се включиха в станалите вече традиционни зимно-пролетни игри. На улицата на за-
наятите бе пресъздадена старозагорската чаршия от началото на XX век, а площадът ехтеше от 
звънците, хлопките, чановете и хлопатарите на маскиралите се, които накрая възвестиха: „Да по-
тъне вдън земя злото и да царува доброто!” Сред хилядите граждани и гости на града на площада 
бяха и членовете на районната организация на глухите, дошли да се насладят на маскарадните 
игри. За тях това преживяване бе повече от вълнуващо - то бе незабравимо!

Веселихме се от сърце на Кукеров ден
Както в Стара Загора, така и в Бургаско традициите да 

се прогонва злото са запазени от години. Заедно с тях жи-
телите в Зидарово са съхранили и уважението към свои-
те родители и прародители. Кукеров ден в село Зидарово, 
което е близо до Бургас, от много години се празнува на 
Месни заговезни и за да присъстват на празника тук ид-
ват от цяла България.

Семейство Калинкови, членове на районната органи-
зация на глухите в Бургас, в неделя, на Месни заговезни, 
също бяха там, за да се насладят за пореден път на праз-
ника.

Ето какво разказа Стойчо, син на Илияна и Димитър 
Калинкови: „Обредите, възпроизвеждани и до днес в се-
лото, се правят за прогонване на злите сили, лошите ду-
хове и всичко негативно, събрано през зимата. Ритуалите 
са три: първият е „тричене на кучета”; вторият - кукерови 
игри, в които дружината на кукера, облечена в бели овчи 
кожи, преминава през селото с буйни танци; а третият е т. 
нар. „Пали кош”. Всеки един от тях има точно определена 
цел. Триченето премахва бяс по животните; изгорялата 
слама от кошовете помага на кокошките да снасят повече 

яйца; а маскираната дружина прогонва лошото и злите духове както от хората, така и от самото 
село. Има 2 булки, които са момчета облечени в традиционни женски носии. Едната е вечерна - 
събота, другата е дневна - неделя. Булките заедно с кукерите (за да я пазят) обикалят от къща на 
къща, за да прогонят злите духове, а стопаните дават по някой лев, колкото им е на сърце. А в 
неделя, преди да се извади дневната булка, се вади рачарин - това е този, който цапа със сажди 
лицата на хората за здраве през цялата година. И след като булката, заедно с кукерите, обиколят 
всички къщи, се събират на мегдана и жителите на селото започват да орат за плодородна година. 
След орането всички се събират и определят кои ще са булките и рачарина за догодина. Накрая 
всички се хващат на едно хубаво и голямо зидаровско хоро.

Ние със сестра ми също си омазахме лицата със сажди, за да сме здрави и за късмет. Направи-
хме си и много снимки за спомен от незабравимо прекарания ден.”

Масленица в Дупница
Руският сайт „Всемирная Россия” 

и онлайн изданието на регионалния 
вестник „Вяра” разказаха за първото 
празнуване на големия руски празник 
Масленица - нашенския Сирни Заго-
везни в Дупница, проведено от руския 
клуб „Все вместе” („Всички заедно”). 
Представяме накратко публикуваното, 
защото две жени с увреден слух, членки 
на районната организация на глухите в 
Дупница - Миникамал Стоянова и Ли-
дия Тапарова, също са в състава на клу-
ба и не пропускат да участват наравно с 
останалите 40 души в проявите, които 
ръководството, начело с неговата пред-
седателка Людмила Токева провеждат 
редовно.

Основан на 12 юни, през 2016-а клу-
бът ще чества 10 години от създаването 
си. „За нас това е забележителна дата, 
празник на цяла Русия, която ни обе-
динява, дава ни сили да живеем и да 
се гордеем, че ние сме нейните „крехки 
цветчета” - казват членовете на „Все 
вместе”, обединени от любовта си към 
„майчица Русия”.

Именно по повод предстоящата де-
сетгодишнина решили да отпразнуват 
за първи път Масленица в Дупница 
заедно с техните близки и приятели от 
града. Така близо петдесет човека се 
събрали в градския парк „Рила”, където 
отново съпреживяха този древен руски 

обичай, посветен на идващата пролет. Людмила Токева, 
председателката на клуба, сподели, че планирали да прове-
дат голям концерт, с участието на деца от танцовата школа 
„Терпсихора” на Владко Евтимов и ученици от училищата 
„Евлоги Георгиев” и „Св. Паисий Хилендарски” - но лошото 
време попречило. Въпреки всичко се събрали да празнуват 
заедно, дори донесли и петел за награда на победителя в иг-
рите. „Петелът символизира пролетта”, допълва Токева, като 
пояснява, че в Русия Масленица се празнувала масово, там 
тя е голям народен празник с много веселба.

Всички присъстващи се почерпили с типичните руски 
ястия и напитки - блини, палачинки, пирожки, чай, водка. 
Специално за повода част от дамите бяха пременени в пъс-
три руски носии и представиха традиционните за Масле-
ница обичаи - като написването на съкровени желания на 
листчета, след което изрязаха кръгове в палачинки, гледаха 
през тях към слънцето, четейки пожеланията си, а накрая 
оставиха хартийките в джоба на парцалена кукла. Възпи-
таничките на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” Цветина, 
Спасимира, Мария Магдалена, Мария и Боряна затрудниха 
присъстващите с гатанки, рецитираха частушки (забавни 
стихчета). Оперният певец Петър Петров пък изпълни му-
зикален поздрав за всички с великолепен руски романс. А 
Миникамал Стоянова първа стъпи на кокили и беше бурно 
аплодирана. Имаше и български хора.

Страницата подготви Петра Ганчева
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СОУ за деца с увреден слух „Све-
ти Иван Рилски” в Търговище се 
включи в инициативата „Мъже сре-
щу тормоза: На нас ни пука за наши-
те деца!”, във връзка с международ-
ната инициатива срещу тормоза и 
агресията в училище – „ Ден на розо-
вата фланелка”.

За историята, идеята и символи-
ката на тази инициатива учениците 

Открито занятие по индивидуал-
на работа за формиране и развитие 
на устната реч

На 24.02.2016 г. в СОУ за деца с 
увреден слух „Свети Иван Рилски” в 
Търговище се проведе открито заня-
тие по индивидуална работа за фор-
миране и развитие на устната реч с 
ученичката Сечил Сунай от VІІ клас.

Темата на занятието бе „Звук Ж – 
корекция и автоматизация”. За да се 
засили мотивацията към корекцион-
но-познавателният процес, за да се 
постигне по-ярка визуализация на 
изучаваните лексикални единици и 
да се стимулира зрителното им въз-
приемане, слухово-речевият реха-
билитатор Надка Ботева използва 
възможностите на компютърното 
обучение, а също и на FM системата 

Думата „съжителство”, която 
предизвика бурен обществен дебат 
около новите учебни програми по 
история, отпада от програмите. При-
чината за това е острата обществена 
реакция, стана ясно вчера по време 
на представянето на новите учебни 
програми пред учениците от Втора 
английска гимназия в София. В пър-
воначалния вариант на проектите 
за учебни програми бе записано, че 

децата учат и за „съжителството на 
традиции на християни и мюсюл-
мани” във всекидневието. В същото 
време не бе записано, че този период 
се нарича „османско владичество”, а 
просто бе посочено, че децата тряб-
ва да знаят за политическата система 
в Османската империя. Сега думата 
„съжителство” липсва, а вместо това 
е посочено, че децата трябва да дават 
примери от „всекидневието” на раз-
личните религиозни общности. 

Към новите думи, които ученици-
те усвояват за този период, е добаве-
на и „дискриминация”, наред с „толе-
рантност”, която бе записана преди. 
Като понятия „робство” и „съжител-
ство” ще присъстват в програмите 
по литература. Подчертана е и роля-
та на православната църква - нещо, 
което отсъстваше от учебниците.

Образователният министър 
Меглена Кунева заяви, че с промени-
те са дали ясен знак, че се вслушват 
в исканията на обществото. От по-
лучените общо 150 предложения от 

От няколко години в нета същест-
вува един сайт, чиято единствена цел 
е да помага на децата и учениците от 
1 до 11 клас. При това - по изисква-
нията на МОН. Негов създател е 
Дарин Маджаров, който чрез увле-
кателни видеа превръща скучните 
и неразбираеми текстове от учебни-

ка в нагледни и лесни за усвояване 
уроци. А всъщност Дарин почти на 
шега създал тези видеа, за да обясни 
по този начин уроците на малката си 
сестра.

Днес сайтът е набрал над 13 ми-
лиона гледания. Най-важното - с 
негова помощ доста слаби оценки се 
превърнали в шестици! Принципът е 
прост - казаното в клас се превръща 
в клип, който обяснява по достъпен 
и разбираем от учениците начин 
дори най-трудния и сложен урок от 
учебника.

Веднъж влезли в сайта, ученици-
те могат да изберат клас или пред-
мет, да кликнат върху него и така 

24 февруари: международен ден срещу насилието в училище.  

Ден на розовата фланелкаОткрито занятие  
по индивидуална работа  

за формиране и развитие на устната реч

Махат „съжителството”, 
връщат Добри Чинтулов

В ПОМОщ НА ДЕцАТА-УЧЕНИцИ

научиха от емоционалното послание 
на г-жа Тодорка Димова, психолог в 
училището.

Всичко започва в Канада като 
протест срещу инцидент, свързан с 
тормоз в едно училище в провинция 
Нова Скотия. Събитието е организи-
рано от двама ученици – Дейвид Ше-
пърд и Травис Прайс.

При откриването на учебната 

Roger на PHONAK.
Целесъобразното използване на 

интерактивни мултимедийни про-
дукти и приложения в слухово-ре-
чевата рехабилитация на ученици с 
увреден слух създава предпоставки 
за пълноценно овладяване на ос-
новните компоненти на устната реч, 
като предлага богати възможности 
за структуриране на разнообразни 
упражнения. Това прави обучение-
то по-динамично, по-ефективно и 
същевременно атрактивно и прис-
пособимо към индивидуалните осо-
бености на учениците с увреден слух 
- около това мнение се обединиха и. 
д. директорът на училището, г-жа 
Тодорова и присъстващите колеги.

Надка Ботева, главен учител

учители и граждани за редакция на 
програмите са произлезли и още ня-
колко изменения, които с подписва-
нето на програмите от Меглена Куне-
ва ще станат окончателни. Паисий, 
който отпада от програмите в шести 
клас, съгласно новите програми вече 
ще се учи на четири пъти. Освен в 
девети клас по литература, за „Исто-
рия славянобългарска” се е намерило 
място и в 7, 8 и 10 клас по история. 

Чинтулови-
те „Стани, 
стани, юнак 
балкански” 
и „Вятър 
ечи, Бал-
кан стене”, 
стават част 
от учебната 
п р о г р а м а 
по литера-
тура за сед-
ми клас; в 
програмите 
по пеене ос-
тава „Къде 
си вярна, 
ти, любов 
народна?”. 
Каравелов, 
който на-

пълно отсъстваше от програмите по 
литература, се завръща с „Хубава си, 
моя горо” в шести клас. „Даваш ли, 
даваш, Балканджи Йово” е част от 
програмите по история, като в учеб-
ниците ще бъде цитиран откъс от на-
родната песен, а целта е постигането 
на междупредметна връзка между 
литературата и историята. Същото 
важи и за откъса от „Крали Марко”, 
който се изучаваше досега. Вазовата 
творба „Родна реч”, която отпадна от 
програмите за пети клас, минава в 
началния курс. 

Новост е също, че в осми клас ще 
се учат откъси от Библията за Исус 
и Богородица. Също в осми клас со-
нетите на Петрарка, предвидени в 
първоначалния проект, са заменени 
от два сонета на Шекспир. 

Отпада изучаването на приклю-
ченския роман на Даниел Дефо „Ро-
бинзон Крузо”.

Състави: Петра Ганчева 
www.link4e.com

да намерят съответния урок, който 
не разбират или просто имат нужда 
от допълнителни разяснения на ма-
териала. В сайта има над 4000 броя 
уроци за деца от различни класове - 
математиката е покрита от първи до 
11 клас включително. Физика и хи-
мия присъстват от седми до десети. 
Всеки урок трае седем-осем минути.

Предизвикателството е, че учени-
ците се канят да си научат уроците с 
думите „Забавлявай се!”

„Човек, страшно ми помогна с 
този урок. Разясни го така, както и 

учителката не можа”, е написало дете 
под едно от учебните видеа. Има и 
възможност да се изпратят допъл-
нителни въпроси, например върху 
зададени домашни работи. Има и 
сектор за упражнения, където може 
да наблегнеш върху вече наученото. 
Произведенията на български авто-
ри по литература са изградени като 
презентации, посочващи ключови 
прилики и разлики между автори и 
произведения.

В унисон с най-новите тенден-
ции сайтът си има и влогър, избран 
сред десетки кандидатури на деца и 
младежи, желаещи да бъдат лица на 
сайта и да представят най-новото 
и интересното от света на уроците. 
След задълбочена селекция е избран 
студент, който си има и свой канал за 
забавни видеа в YouTube. 

В допълнение към http://ucha.se/ 
има и втори сайт, който се занимава 
с това как децата да бъдат подтик-
нати да усвояват нови знания и да 
се развиват посредством различни 
вдъхновяващи истории. Той се на-
рича Мотивирам.се и в него се раз-
казват истински истории за хора, 
преодолели различни трудности в 
стремежа си да достигнат до знание-
то. Сайтът има и фейсбук страница 
на адрес https://www.facebook.com/
Ucha.se 

Може само да се съжалява, че все 
още никой не се е сетил да направи 
достъпни, чрез видеожестов превод 
или субтитри, всички видеоуроци в 
сайта, за да стигнат и до децата с ув-
реден слух…; но за глухите родители 
с чуващи деца този сайт определено 
ще бъде от огромна помощ и полза!

Сайта представи Петра Ганчева

година през 2007 г. в тяхното учи-
лище, група по-големи ученици се 
подиграват и тормозят деветоклас-
ник, дошъл на училище облечен в 
розово поло, докарвайки го до плач. 
На следващия ден Дейвис и Травис 
решават да купят и разпространят 
сред съучениците си 50 розови тени-
ски в подкрепа на тормозения техен 
съученик.

Скоро тази инициатива на канад-
ските ученици се подема от хиляди 
училища по целия свят. През 2011 
година около 1 млн. ученици от над 
25 страни отбелязват този ден с раз-
лични прояви. 

На този ден като символ на съп-
ричастността на учениците от наше-
то училище с проблема за училищ-
ния тормоз, всички бяха закичени с 
розови цветя с послание „Не на на-
силието!”

Своите творчески идеи и креатив-
ност учениците от 12 клас претвори-
ха в табло под надслов „Не на наси-
лието в училище!” НЕ на тормоза! 
НЕ на обидите, подигравките, измис-
лянето на прякори! НЕ на грубостта 
в отношенията!

НЕКА ВСИЧКИ ДА БЪДЕМ 
ПРИЯТЕЛИ! заявиха учениците от 
нашето училище.

Надка Ботева, главен учител

Deaffest е международен филмов 
и телевизионен фестивал на глухите 
хора. Началото на фестивала е поста-
вено в Англия от „Zebra Uno, Light 

House“ (бизнес организация, която 
работи активно за равноправния 
достъп на глухите хора в Англия до 
новите технологии) и университета в 
Улвърхемптън. 

Фестивалът стартира с цел да оси-
гури на глухи режисьори, операто-
ри, филмови дейци, възможност да 
бъдат оценени и получат признание 
на своите таланти, да покажат своята 
работа и да бъдат подкрепени в пос-
тигането на своите стремежи.

Първият фестивал се провежда в 
Улвърхемптън, през декември 2006 г. 
От 2007г. се провежда ежегодно през 
месец май. 

DEAFFEST – ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН 
ФЕСТИВАЛ НА ГЛУХИТЕ ХОРА В АНГЛИЯ

През годините събитието наби-
ра все по-голяма популярност и в 
програмата на фестивала се появя-
ват нови конкурси и събития, като 
годишния Young Deaffest (филмов 
фестивал за млади таланти с увреден 
слух). През две години, в рамките на 
фестивала се провеждат - филмови 
„Гала награди“, а от 2009г. за първи 
път се връчва и степендия на името 
на Бен Щайнер – трагично загинал 
през 2000г. 

Бен е бил преподавател в универ-
ситета в Улвърхемптън. Той е бил из-
вестен с любовта си към изкуството, 
както и неговата всеотдайност към 
общността на глухите. Талантлив и 
страстен човек, той неуморно е под-
крепял и работил за и с глухи фил-
мови дейци, за да постигнат мечтите 
си. Той е техен модел за подражание. 
Известен е също и с големия си при-
нос към въвеждането и популяризи-
рането на жестомимичния превод в 
помощ на глухите хора в Англия. 

Степендията е „трамплин“ за мла-
ди глухи таланти, оценени в рамки-
те на фестивала да продължат още 
по-активно да дават своя принос за 
общността на глухите хора и тяхното 

изкуство. 
По време на Deaffest, се провежда 

и така наречения панаир. Присъст-
ват множество щандове, създадени 
от глухи и чуващи артисти, бизнес 
организации, социални и добровол-
чески организации. Участват извест-
ни и талантливи изпълнители като 
комика Джон Смит, Джузепе Гуиран-
на, Ребека Уити, маг Марк Барбър и 
др. 

През 2012г., фестивалът се про-
вежда под патронажа на актьора Ри-
чард Грифитс - роден в семейство на 
глухи родители. Известен е с участи-
ето си във филма „Хари Потър и фи-
лософския камък“ – в ролята на злия 
вуйчо Върнън. Носител е на Оскар за 
ролята си във филма „Ганди“.

С нарастващата репутация като 
водещ фестивал на изкуствата във 
Великобритания, Deaffest продължа-
ва да бъде динамичен и развиващ се 
фестивал на талантите на глухи ре-
жисьори и артисти от цял свят. 

Тази година Deaffest ще чества 
своята 10-годишнина и ще се про-
веде от 6  до 8 май в Улвърхемптън, 
Англия.

Мария Димитрова
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ществуването на вашето училище. 
Този момент беше пълна катастрофа 
за детето ми и за мен ... Спасението 
дойде в лицето на мой приятел и ко-
лега, родом от Крагуевац, който ми 

препоръча училището за деца с увре-
ден слух там. През този период синът 
ми изпадна в дълбока депресия, спря 
да общува с връстниците и аз много 
мислих дали си заслужава жертвата 
да отделя от себе си детето, особено 
след като не мога да го посещавам 
по-често, защото работя по 15 часа 
на ден. Много мислих и надеждата, 
че детето ми ще бъде по-добре там, 
във вашето училище, надделя... Си-
нът ми се срещна деца като него, с 
времето свикна и се адаптира в но-
вата среда, стана по-уверен, духовно 
се почувства по-богат и отново вър-
на усмивката на лицето си! Искам да 
изразя благодарността си към дирек-
тора Младен Шурлан за хубавия на-
чин, чрез който позволява на децата 
в училището да имат необходимото 

им качество на живот и на обуче-
ние; а също и на всички педагози, 
психолози и особено – на учителите, 
които непрекъснато се притесняват 
за децата и се грижат за тях. ... Бла-
годаря отново за всичко! Разбира се, 
най-много се радвам на постигнати-
те от сина ми успехи в спорта, който 
му беше любим и от който отпадна в 
Белград поради проблемите със слу-
ха. Вие върнахте живота в него!”

Подготвиха: Цветан Кунчев и 
Петра Ганчева

Образование

Училището е основано през да-
лечната 1949 г. като Дом за глухи чи-
раци. По този начин се дал шанс на 
децата със слухови увреждания да 

получат образование и да се обучат 
на професия. То е било и първата 
сграда, построена специално за нуж-
дите на предучилищното образова-
ние на глухите деца в бивша Юго-
славия. Днес училището извършва 
освен индивидуална и групова тера-
пия на децата, и консултации на ро-
дителите им. За целта с тях работят 
екип от експерти – сурдолози, лого-
педи, соматопеди, детски психиатър, 
педиатър, специален педагог.

Образованието, което децата по-
лучават в предучилищната и начал-
ната група, е стъпка към следваща-
та по-висока степен – т. н. основно 
училище с Boarding. Има и много 
извънкласни дейности. Отскоро в 
училището се приемат и деца с дру-
ги заболявания - аутизъм, хиперак-
тивност, синдром на Рет, синдром на 
Даун, дислексия, затруднения в уче-

Училището за деца с увреден слух в крагуевац, Сърбия

нето и поведението.
Освен това екипът на училището 

редовно се включва със свои разра-
ботки, изследвания и проучвания в 

т. нар. панаири 
на образованието 
и заетостта, в ре-
дица кампании, 
посветени на об-
разованието, се-
минари и симпо-
зиуми. Миналата 
година например 
се включили в 
кампанията „Об-
разование за 
всички”. Форумът 
е посветен на на-
сърчаването на 

качеството на образованието, осигу-
ряване на положителна среда за ин-
тегрирано обучение, обсъждане на 
проблеми и обмяна на опит от всич-
ки заинтересовани страни (родите-
ли, учители, съветници, психолози, 
учители, лекари, терапевти), за да 
се предостави възможно най-адек-
ватна помощ на децата по начини, 
които отговарят на техните способ-

ности и потенциал; повишаване на 
професионалната компетентност на 
професионалния персонал и високо 
качество на образованието, приоб-
щаващо деца в предучилищното, на-
чалното и средното образование.

За училището в Крагуевац ми раз-
каза педагогическият съветник от 
столичното училище за глухи деца 
Цветан Кунчев. Покрай работата си 
с учениците Цветан се интересува 
от всичко, свързано с възпитанието, 
обучението и образованието на де-
цата с увреден слух и така бил пока-
нен да гостува на училището в Сър-
бия. Както си му е редът, запознал се 
с ръководството, с преподавателите, 
възпитателите и децата, разгледал 
кабинетите и залите; а после, заедно 

с новите си приятели посетил и ме-
мориала.

Най-интересна за него се оказа-
ла т.нар. „сензорна стая”. Посещават 
я деца с проблеми в психиката или 
с агресивно поведение, върху кои-
то стаята има огромен положите-
лен ефект. Тя е напълно изолирана, 
оборудвана с различни устройства, 
които чрез светлината и формата 
си въздействат на ума и психиката 
и стимулират сетивата на детето. 
Особено го впечатлили кабинетите 
за обучение на фризьори, маникюр-
исти, педикюристи, монтьори на 
автомобили и най-новият кабинет 
за пекари. Децата, които се обуча-
ват на професия в тях, изпълняват 
много задачи по проекти и работят 
активно. Най-важното от всичко е, 
че извън обучението за децата има 
много и най-разнообразни дейнос-
ти, които ги правят част от живота 
в чуващото общество - ходят на ек-
скурзии, в които посещават ферми 
за коне; водят ги на езерото, където 
да ловят риба; включват ги в конкур-
си за най-хубава рисунка на асфалт 
или за най-добро произведение на 
изкуството (създадените от ръцете 
им шедьоври предлагат за продажба 
на благотворителен базар) и др. Ос-
вен ги включват и в редица кръжоци 
за танцово и драматично изкуство 
и редовно участват със свои изпъл-
нения в училищните тържества. За 
тези, които се обучават в професия, 
също има конкурси - за най-добър 
фризьор, монтьор и т. н. 

На страницата на училището в 
интернет има и много снимки, които 
говорят сами за живота и дейността 
в училището. На почетно място там 
е публикувано писмото на една май-
ка, чийто син е с увреден слух и тя не 
намира думи, за да изрази благодар-
ността си: „Синът ми беше редовен 
ученик в Белград. Поради проблеми с 
комуникацията отпадна от това учи-
лище и аз изпаднах в нещо като чер-
на дупка, защото не можех да оставя 
детето си без образование. Нямах и 
информация, не знаех изобщо за съ-
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но игрище. Дори фонтан със златни 
рибки. И не само това.  

Любопитен факт е, че училището 
е построено под формата на буква-
та „У”, в чест на неговия създател. 
Уникалната архитектура позволява 
лицата на учителите през целия ден 
да са осветени така, че учениците да 
могат лесно да разчитат по устните. 
Като държавен институт, когато за-
почва работа през 1906 г., училището 
на Урбих разполага с 30 ученици и 
3 учители. Постепенно се увелича-
ва числото на учителите, които към 
1945 г. са вече 15. Те се подбират сред 
най-добрите студенти и получават 
специализация в Германия. През 
1911 г. във Варна отваря врати второ 
специално училище, което по-късно 
се премества в Търговище, а през 
1924 г. и Пловдив се сдобива със свое 
специално училище за глухи деца.

Развитието не спира дотук. През 
1956 г. се създават първата детска 
градина и първият слухов кабинет 
към училището в София. Десет го-
дини по-късно се създава и Център 
за рехабилитация на слуха и гово-
ра за деца в предучилищна възраст. 
Нараства и броят на професионално 
обучените сурдопедагози. За мнози-
на може би ще е интересно да научат, 
че подкрепа за специалното училище 
са оказвали народният поет Иван 
Вазов, създателят на българската 
отоларингология проф. Стоян Бе-
линов и най-изтъкнатият български 
сурдопедагог проф. Дечо Денев, чие-
то име носи училището в София.

Днес то развива програми за обу-
чение, а в училището и детската гра-
дина учат около 500 деца от 2 до 19 
години с различна степен на слухови 
нарушения и множество други ув-
реждания. Учителите, посветили се 
да обогатяват и надграждат мисията 
на Фердинанд Урбих, и до днес след-
ват неговото кредо: „За мен препода-
ването никога не е било професия за 
прехрана, а едно духовно раздаване, 
което ме правеше истински щаст-
лив”.   

След интересната история започ-
наха 20-минутни презентации на 
образователните специалисти, кои-
то споделиха своя опит и практика. 
Презентациите бяха много творче-
ски визуализирани с детски рисунки 
и графики, онагледяващи резулта-
тите от направени проучвания. Галя 
Георгиева от специалното училище 
в София изнесе презентация на тема 
„Фонетична ритмика и слухово-ре-
чева рехабилитация”. Фонетичната 
ритмика е вид рехабилитация, която 

се опира на двигателни упражнения 
в съчетание с речевия материал, за 
да се стимулират слуха и говора на 
децата. 

След нея доц. д-р Неда Балкан-
ска от ФНПП говори за „Основни 
аспекти на работата по практическа 
граматика при деца с увреден слух 
от начална училищна възраст”. Един 
от изводите, направен от нея бе, че 
в граматическо отношение глухите 
деца не притежават умения за съгла-
суване на съществителни имена по 
род. Това се наблюдава и на по-късен 
етап, а и в по-нататъшното обучение. 

Публиката след това бе приятно 
изненадана да види по повод 110-го-
дишнината на държавното училище 
подготвения рецитал „...и като слън-
ца сияем...”, в който четири момченца 
с различна степен на слухови увреж-
дания - с кохлеарни импланти и слу-
хови апаратчета, се представиха със 
стихчета. Отчетливите им гласчета 
се носеха из притихналата зала, а 
аплаузите след всяко изпълнение не-
двусмислено показаха в каква посока 
са резултатите от обучението им в 
училището за деца с увреден слух.    

След кафе-паузата практическа-
та конференция продължи - при 
стриктно спазване на програмно-
то време - с презентацията на г-жа 
Костадинка Йорданова от ССУ за 
ДУС „Проф. Дечо Денев” на тема 
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Лекарите несъгласни с политиката за ТЕЛК-решенията
Уважаеми читатели, в бр. 3-4 на в. „Тишина” ви информирахме широко по 

темата за предвижданите промени в социалното осигуряване, като ви запоз-
нахме с всички гледни точки – проекта на Министерството на труда и соци-
алната политика, становището на НОИ чрез презентацията на доц. Петков и 
протестната декларация на национално представителните организации на и 
за хората с увреждания. Днес ви представяме гледната точка на специалисти 
в здравеопазването, несъгласни с промените относно експертизата на рабо-
тоспособността.

На 29 февруари в Зала „София” на Гранд хотел „София” бе проведена кръг-
ла маса с тема „Катаклизмите в реформата на системата на ТЕЛК и пагубните 
ефекти, до които ще доведе тя върху хората с увреждания и специалистите, 
работещи в нея”. Присъствали са представители на национално представи-
телните организации на и за хората с увреждания, членове на Националния 
съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и лекари, работещи в 
системата на експертизата на работоспособността. 

Според здравните специалисти, всички промени целят отнемане на инва-
лидните пенсии, тъй като болните хора ще трябва след минаване пред меди-
цинската комисия, да се явяват и пред втора, която да определя на какви со-
циални привилегии имат право. Д-р Боряна Холевич, председател на ТЕЛК в 
Пета градска болница (цитирана от „Новинар”), е представила становище на 
лекари, работещи в системата за медицинска експертиза. Според тях, назна-
чаването на социален работник без медицинско образование е безсмислено 
от гледна точка на това, че пенсията за инвалидност не е социална помощ, а 
покритие на осигурителен риск от държавно обществено осигуряване. Сис-
темата не би се подобрила от назначаването на такива социални комисии, за-
щото социалната оценка би могла да остави без пенсия лицето, само защото 
продължава да работи или има други доходи, след като се е осигурявало за 
инвалидност поради общо заболяване.

Според здравните експерти, има реален риск от дублиране на вече съ-
ществуващите структури и увеличение на корупционните практики в систе-
мата. Новите комисии, според становището, няма да помогнат за намаляване 
на броя на хората с трайни увреждания, който достигал около 8 на сто от 
населението. 

Христина Чопарова

Новите изисквания за енергийните помощи - до края на април
В началото на следващия месец трябва да са готови критериите за енер-

гийни помощи. Енергийният министър Теменужка Петкова коментира, че в 
първите дни на април ще разполагаме с изискванията, по които ще се оп-
ределя кои българи ще получат енергийни помощи. Същият срок важи и за 
критериите за защита на уязвимите потребители. „Тук водещата роля е на 
Министерството на труда и социалната политика. Имаме все още неща, кои-
то трябва да бъдат изяснени, но основната водеща роля е тяхната”, обясни 
Петкова. Част от критериите вероятно ще бъдат пренесени и по отношение 
на уязвимите потребители от гледна точка на либерализацията на цената на 
енергията, стана ясно още от думите на министърката.

Съставил: Петра Ганчева 
www.link4e.com

продължение от стр. 1

Конференцията бе открита и за-
почна с приветствия от гостите. Поз-
дравителни адреси поднесоха Бояна 
Алексов от името на Министерство-
то на образованието и науката, доц. 
д-р Неда Балканска от Факултета по 
начална и предучилищна педагогика 
към СУ „Св. Климент Охридски” и 
Христина Чопарова от името на Съ-
юза на глухите в България. 

В текста на поздравителния ад-
рес на СГБ бяха изразени по повод 
юбилейната годишнина адмирации 
към ръководството на специалното 
училище - за ползотворната работа 
и усилия в посока на рехабилита-
ционната грижа, възпитанието и 
обучението за най-малките членове 
на българското общество – децата 
със слухови увреждания. „Съюзът на 
глухите в България уважава високата 
отговорност и приоритети на учеб-
ното заведение, насочени в посока на 
детското развитие за едно по-добро 
бъдеще и реализация на децата с ув-
реден слух. Пожелаваме на ръковод-
ството успехи в благородната кауза, 
стремеж към все по-добри практики 
и опитност, щастливо детство и мно-
го постижения на малките възпита-
ници.”, се споменава още в текста на 
поздравлението. 

Севделина Джонгарска, директор 
на средното специално училище, 
благодари сърдечно на всички учас-
тници, гости и на генералния спон-
сор, изразявайки надеждите си за 
все така плодоносно сътрудничество 
за в бъдеще в името на общата кауза 
за образованието на децата с увреден 
слух. Съвместно с пом. директора 
Пенка Стоянова представиха чрез 
презентация историята на Държав-
ното училище за деца с увреден слух 
в София. Повечето читатели на вест-
ника може би са запознати с тази ис-
тория, но сега ще я разкажем отново 
и за тези, на които им предстои да я 
научат за пръв път. И така...    

Първото училище за деца с увре-
ден слух е създадено от Фердинанд 
Хайнрих Урбих. Той пристигнал от 
Германия с мисия – да създаде учи-
лище за дечица без слух и посве-
тил целия си живот на обучението 
на такива деца в България със своя 
„Частен институт за глухонеми”.  До 
този момент у нас са битували схва-
щанията, че глухите деца не могат и 
не бива да бъдат обучавани. 

К а т о 
н о с и т е л 
на най-но-
вите за 
в р е м е т о 
си обра-
зователни 
т е н д е н -
ции, Фер-
д и н а н д 
Урбих въ-

вел обучение по чистия устен метод, 
смятан за по-прогресивен от френ-
ския жестов. През 1906 г., минис-
търът на народното просвещение 
проф. Иван Шишманов проявява 
специално внимание към пробле-
мите на дечицата с увреден слух в 
института. И на първи септември 
същата година, министърът повиша-
ва Фердинанд Урбих от управител на 
института в директор, със заповед 
№ 1698. Самият институт – съглас-
но решение на Народното събрание, 
става държавен. Със същата заповед 
биват назначени и двамата учители – 
Панайот Медникаров и Иван Попи-
ванов. Новината е отразена в бр. 218 
на Държавен вестник. (от Държавен 
вестник.jpg)

Две години по-късно, през април 
1908 г., се създава фондът „Царица 
Елеонора” под покровителството на 
царицата, който дарява земя за по-
строяване на училището и кани нем-
ския архитект, проектирал най-го-
лямото в Европа училище за деца 
с увреден слух в Дрезден, да про-
ектира и сградата. Така училището 
се изгражда специално за нуждите 
на децата с увреден слух, с пансион 
и учебни работилници, с обширен 
двор, спортни площадки и футбол-

„Дисциплината – социално заучено 
поведение”. Всички знаем колко е 
важно за един обучителен процес да 
има хармония между преподаващ и 
обучавани, с нужното взаимно вни-
мание и уважение. Но когато норма-
та за заучено социално поведение е 
нарушена в клас, това води до общо 
разсейване, често за дълго. Темата бе 
интересна за всички, тъй като голяма 
част от преподавателите се сблъск-
ват именно с проблематиката на това 
поведение. 

Според Костадинка Йорданова, 
няма готови отговори за решение. Тя 
припомни, че в миналото учителят е 
бил фактор, с който са се съобразява-
ли всички – семейство и общество, а 
днес е сведен до единица, пренебрег-
вана от всички, включително неза-
щитена от закона. Г-жа Йорданова е 
намерила решение, прилагайки под-
ход в три насоки – първо, да се при-
еме проблемът без чувство за вина; 
след това е нужно да се помирите с 
обидилия ви, а накрая – да търсите 
заедно решение на проблема. 

Този подход сработва по уника-
лен начин – с общи усилия е израбо-
тено „Табло на вежливостта”, което 
е задължително за всички, включи-

телно за учителя. Мотото на нейния 
клас е „Ред, дисциплина и взаимно 
уважение”. Много от децата са започ-
нали да изпълняват обещанията си, 
дадени в началото на годината, ста-
нали са по-вежливи и дори са започ-
нали да изразяват писмено обичта си 
към своята учителка. „Това, - каза в 
заключение Костадинка Йорданова, 
- ми дава наистина големи надежди 
за бъдещето на глухите деца.”

За „Ефективността на сензор-
но-интегративната терапия при 
ученици с множество увреждания” 
говори Милена Мастерович от Спе-

циално училище за деца с увреден 
слух „Бубан” от Ниш, Сърбия. Тя 
подчерта важността на допира и 
възбуждането на всички сетива 
чрез светлинни и звукови сензори за 
по-добро развитие на емоционалния 
свят на децата с увреждания. 

А приказките? Приказки обичат 
и малки, и големи, а художествени-
ят ръководител Камелия Захариева 
от специалното училище знае какво 
е „Влиянието на приказкотерапията 
върху емоциите на деца с увреден 
слух от начална училищна възраст”. 
Тя сподели колко е важно за емоцио-
налното развитие на децата без слух 
да изразяват емоциите си в периода 
от 7 до 9 години и от 9 до 11. На база-
та на приказките за трите прасенца и 
за малката кибритопродавачка, раз-
казани с възможно най-малко думи, 
е направен и изводът, че при по-голе-
мите ученици емоциите са по-големи 
и по-осъзнати. 

Много родители желаят децата 
им да се обучават в масово учебно 
заведение. Но дали учебното заве-
дение е готово за децата с увреден 
слух? Този въпрос разгледаха Ива 

Евстатиева и Наталия Георгиева от 
софийското специално училище с те-
мата си „Перспективи и равносметки 
за обучението на деца с увреден слух 
в масовото училище”. Според тях, 
масовото училище трябва да предла-
га пълен набор от услуги за глухите 
ученици. Задължително условие е 
информирането на родителите за 
огромните отговорности, с които е 
свързано записването и обучението 
на дете с увреден слух в масово учеб-
но заведение. Нужно е да се знае, 
подчертаха Ива и Наталия, че глу-
хите деца имат нарушения в комуни-
кацията, ограничен речников фонд, 
ограничения в разбирането на текст, 
трудно овладяват термини. В учили-
щето е нужно да има учители, сурдо-
педагози, психолози и ресурсен учи-
тел. „Общата цел и на родителите, и 
на учителите, както и на всички тези 
специалисти е детето да се чувства 
нормално в средата си”, заключиха 
презентаторките.

А могат ли да разказват приказ-
ки децата с увреден слух? Да правят 
преразказ? За тези опитности спо-
делиха в своята тема „Преразказ на 
авторова приказка за деца с увреден 
слух” авторският колектив от Ресур-
сен център – Бургас. Изграждането 
на такива умения у деца със специал-
ни образователни потребности е ба-
вен и труден процес. В първия етап 
от него се съставя разказ за детето, 
в който то се учи да определя основ-
ните белези на даден предмет. После 
се работи с картинен материал и раз-
лични опознавателни въпроси (Как-
во е това? Къде расте?). Във втория 
етап учителят оставя детето само да 
разказва, като позволява заменяне на 
думи и изрази с близки по значение. 
Учат се как се преразказва пряката 
реч, дават се отговори на въпроси по 
текста, с цел да се прецени как детето 
се ориентира по смисъла му. Мотото 
на децата в Ресурсен център – Бургас 
е „И аз мога, помогнете ми да успея!”. 
С умели насочвания придобиването 
на умения за преразказване не е не-
възможно, считат авторите на пре-
зентацията.

Старши учител на деца с езикови 
и говорни нарушения Емилия Ла-
лова от детска градина „Теменуга” в 
Плевен разказа какъв е „Успешният 
модел на рехабилитация и интегра-

ция на деца с увреден слух в пре-
дучилищна възраст”. Така гостите 
на конференцията се запознаха със 
съществуващото от 1 март 1994 г. 
„Сдружение на родители на деца с 
увреден слух” със седалище в Плевен, 
в което освен родители, членуват 
също педагози и различни специа-
листи. В детската градина се работи 
по изготвени индивидуални програ-
ми, стратегии за преодоляване на 
трудности, изработват се правила за 
общуване. Децата се рехабилитират 
сутрин, и след това се връщат отно-
во за включване в игри. Целта е да се 
усъвършенства функционално ос-
татъчният слух на децата, да научат 
ясно и точно да артикулират звуко-
вете. 53 деца са получили помощ в 
„Теменуга”, преди да продължат в ма-
сови училища. Основният извод от 
тази презентация бе, че остатъчният 
слух не е определящ при формиране 
на реч и, като цяло, децата с увреден 
слух успешно се интегрират в обще-
ството. 

Последната презентация преди 
почивката за обяд бе на Севина Ха-
джийска от столичното специално 
училище, която представи развитие-

то на речта чрез система от картини 
и думи чрез книжката „Реч омайна, 
сладка”. 

Безспорно интересни теми бяха 
разгледани на тази 12-та поред на-
ционална конференция, в която се 
получи интересен обмен на практики 
и опитност. Гостите на конференция-
та имаха възможност да ги обсъждат 
по-пространно в почивките, а всеки 
получи и брой на специализираното 
списание за ползватели на имплан-
тируеми слухови системи „Need Тo 
Рead”, в което бе предоставена мак-
симално подробна информация от 
австрийския опит със слуховите им-
планти.

Христина Чопарова 

Социални новини
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Отново пътуваме към Охрид. 
Знаете ли, няма значение с коя фир-
ма ще направите пътуването си, дали 
с автобус, със самолет или с кола. Ва-
жното е до себе си да имате любими 
хора, с които да споделите преживя-
ванията си. А Охрид е наистина за-

бележително духовно място, много 
близо до България. 

Пътуването е изключително при-
ятно – със спокойно движение по 

прилично ремонтирани пътища, а 
по-нататък и по платени магистрали, 
от които се виждат зелени, неизсече-
ни все още гори, обработвана земя, 
колоритни селца с някак нов, но тра-
диционен стил. 

Първата ни спирка е Скопие. 
Църквата „Св. Спас”, където е и 
гробът на Гоце Делчев, непременно 
трябва да се види. За краткото вре-
ме не успяхме да усетим в пълнота 
съвременния град Скопие, който 
като всички столици, е застроен с ви-

соко строителство. Каменният мост 
на Вардар е символът на Скопие. В 
началото на ноември 1962 г. река 
Вардар прелива и наводнява Ско-
пие и околностите, а на 26 юли 1963 
г. е регистрирано катастрофалното 
Скопско земетресение с магнитуд 6,1 

по скалата на Рихтер, при което над 
1 000 души загиват и около 120 000 
души губят своето жилище. Градът е 
силно разрушен от земетресението 

(80% от сградите) и след това е въз-
становен. 

И така. Продължаваме да пътува-
ме за Охрид. Пътят се вие през прох-
ладни планински местности и селца 
и не усещаме близо четиричасовото 
пътуване. Минаваме през прочутите 
Билянини извори. Пътят е нагоре, 
покрай курортни селища с китни 
къщи и малко хотели по крайбрежи-
ето на езерото. Тук-там има плажове 
с едър пясък и камъчета, но водата е 
кристално чиста и прозрачна, цели 

пасажи риба грациозно си плуват 
около брега. Оживлението по пътя е 
голямо. 

В Охрид ни чакат домакините от 
хотела, при които ще нощуваме три 
вечери. Разходката в стария град е 
невероятна емоция - амфитеатърът, 
паметникът на братята Кирил и Ме-
тодий, ръчната печатница и др. За 
обяд седнахме в малко 
ресторантче близо до 
брега, с изглед към езе-
рото - чисто, привет-
ливо, със сърдечно ус-
михнат млад сервитьор, 
който ни предложи ма-
кедонски специалитети. 
Всички сервитьори бяха 
много сърдечни.

На другия ден на-
правихме еднодневна 
екскурзия до Република 
Албания и столицата 
Тирана. Република Ал-
бания (на албански се 
изговаря Шкипърия, 
което в превод означа-
ва „Земя на орлите”), е 
страна в Южна Европа. 
Граничи с Черна гора 
на север, Косово на се-
вероизток, Република 
Македония на изток и 
Гърция на юг. Има излаз 
на Адриатическо море 
на запад и на Йонийско 
море на югозапад. За 
историята на Албания 

можете да прочетете в интернет - 
Уикипедия. До Елбасан пътят е един 
– с много завои, но се оказа планин-
ски, тесен и доста нависоко. Тирана 
е столица на Албания, намира се в 
централната част на страната, раз-
положена е на река Ишми. Тирана е 

културен и индустриален център на 
Албания. 

Интересни забележителности са 
площад „Скендербей”, Операта, Джа-
мията Етем бей, Националната биб-
лиотека, Часовниковата кула, която 
е символ на града, руините на Юсти-
ниановата крепост и др. Тук можете 
да посетите и един от стотиците бун-
кери, построени в Албания срещу 
евентуална ядрена атака. По времето 
на Енвер Ходжа са построени над 700 
хиляди бункера на цялата ú терито-

рия, в случай на ядрена атака, които 
приличат на огромни гъби от бетон. 

Върнахме се в хотела в Охрид. 
Рано сутринта потеглихме към Бито-
ля. Обиколката в Битоля беше крат-
ка, видяхме Саат кула - часовнико-
вата кула, построена най-вероятно 

през 1830 г., видяхме и историческия 
музей. Накупихме бонбони и пода-
ръци, дамите се окичиха с охридски 
бисери, а всички бяхме готови да 
разказваме на домашните и прияте-
ли си за нашето пътешествие. 

Пътуването към България беше 
по познатия вече път и както винаги 
си казваме - всичко беше много хуба-
во, но у нас си е най-хубаво. Ако ви е 
било забавно и полезно да прочетете, 
идете и вие да се насладите на Охрид.

Даниела Минева 

ОХРИДСкИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
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„Като дете на глухи родители 
единственото ми предимство е, че 
имам познания по жестов език. Но 
това не е  гаранция, че човек, владеещ 
този език, ще стане добър преводач. 
Затова е необходима специфична 
подготовка. Всеки може да стане до-
бър преводач, но само при подходящо 
обучение. Едно е да знаеш този език, 
друго е да превеждаш на или от него”.

(Естер де Лос Сантос Родригес, 
преводач). 

Позволих си да повторя думите на 
Естер, за която писах в предишния 
брой, защото това, което казва тя, е 
от съществено значение и за нашите 
преводачи. (Цитатът е от испанското 
списание  на глухите „Фаро дел си-
ленсио”, бел. авт.)

Ще припомня със същата цел и 
думите на доц. Катя Дионисиева от 
моята статия, отпечатана в бр. 19-20 
на в. „Тишина” от 23 ноември 2015 г.: 
„Знаем, че самите глухи деца общу-
ват помежду си, като създават свои 
жестове. По-добре е ние да ги нау-
чим да използват усъвършенствания 
език на глухите у нас.” А кой е усъ-
вършенстваният?

Именно това е „Речник на бъл-
гарския жестомимичен език” от 

5000 български думи и техните ло-
гични жестове. Защото именно доц. 
Дионисиева, заедно с доц. Ангелина 
Балтаджиева и гл. асистент Цанка 
Попзлатева разписаха през 1994 г. 

експертната оценка на новосъздаде-
ния български жестомимичен реч-
ник. Тази оценка гласи:     

„Предложеният за оценяване 
жестомимичен речник отговаря на 
актуалните нужди на сурдопедаго-
гическата практика. Той съответства 
на решенията на Световната федера-
ция на глухите за по-широко прило-
жение на различни средства за ко-
муникация между хората с увреден 
слух. При подбора на жестовите еди-
ници авторите са взели  предвид ут-
върдените в естественото общуване 
жестове на глухите хора в България. 
Липсващите в българския жестов 
език високочестотни думи са заим-
ствани предимно от международния 
език „Жестуно”. Същевременно ав-
торският колектив е проявил твор-
чество, като е създал нови единици, 
съобразени с логиката на жестовото 
общуване. Като даваме положител-
на оценка на предложения жесто-
мимичен рeчник и имаме предвид 
нуждите на училищната практика, 
препоръчваме на Министерството 
на образованието и науката да съ-
действа за неговото внедряване.”

Ще задам директен въпрос: глухи-
те хора у нас познават ли своя нацио-
нален български жестов речник? От 

времето, когато видеокасетите с него 
бяха раздадени безплатно на всички-
те специални училища с проекта за 
обучение на учителските колективи 
за тригодишния период 1998-2001 

г., спечелен от СГБ от фонд 
РСИ (днес АХУ)?

От 2001 г. насам, особено 
по-младите глухи, къде го 
учат? Кой им го обяснява и 
тълкува, кой ги насочва, кой 
култивира у тях логичното 
мислене какви да бъдат жес-
товете на думите? И какво да 
отговорим ние - защо пове-
че от 20 г. българският жес-
тов език още не е влязъл в 
училищата? И откъде почти 
три поколения млади хора с 
проблеми на слуха можеха и 
трябваше да се запознаят с 
него, за да го научат? Кой ги 
накара да отричат създаде-
ният с толкова труд, усилия 
и средства Български жестов 
език – БЖЕ? А същевремен-
но много охотно заимстват 
безкритично чуждите же-
стове, взети оттук-оттам от 
различни държави, и то ко-
гато Световната федерация 
на глухите обявява, че всяка държава 
трябва да има свой национален жес-
тов език! И че жестовите езици по 
света са различни, както са различни 
английският, френският, немският, 
руският и други езици!

Кога и кой ще ни 
помогне сега да пре-
одолеем жестовия 
хаос, за да се горде-
ем, че и ние имаме 
културен и логичен 
български жестов 
език? Знам, че ще 
кажат, че българ-
ските глухи трябва 
да знаят и междуна-
родния жестов език, 
за да се разбират 
с всички глухи по 
света! Това никой 
не го отрича! Който 
ще пътува в чужби-
на и ще се среща с 
глухи хора от други 
държави - нека да 
го ползва. Но тряб-
ва ли в България 
да учим в училище 
и в университета, 
или да получаваме 
информация по те-
левизията с жестов 
превод на междуна-

роден жестов език?! Защо не бъдем 
малко повече патриоти?

След като имаме толкова нере-
шени въпроси, засега единствената 
светлина в тунела е жестовите ни 

преводачи да овладяват точния БЖЕ 
и чрез своя качествен превод да учат 
на него! Защото се знае, че глухите 
хора бързо усвояват това, което им 
се показва. И като го виждат често 
– неусетно го научават. Прочетете 
отново думите на Катя Дионисиева, 
написани по-горе: „по-добре е ние да 
ги научим да използват усъвършен-
ствания език на глухите у нас”, т. е., 
на обогатения, културен и логичен 
БЖЕ!

Понякога учители и преводачи 
казват: „Ние учим жестовете от са-
мите глухи, от създадените от тях 
жестове!” Но кое ни дава сигурност, 
че глухите са създали логични и пра-
вилни жестове, ако имат беден реч-
ников фонд и не знаят значението 
на много български думи? Това е все 
едно да искаш да научиш правилния 
английски език от малко англичанче! 
Затова нека да прочетем още веднъж 
и думите на испанската преводачка 
Естер, с които започнах материала 
си, че добрият преводач трябва спе-
циално да се научи да бъде такъв!

Защото именно преводачите и 
лекторите по ЖЕ са тези, които тряб-
ва да бъдат еталонът, образецът, 
по който да се учим всички ние на 
усъвършенствания БЖЕ. Те са тези, 
които трябва да го култивират и да 
допринасят за неговото уеднаквя-
ване (унифициране). В подкрепа на 
тези мои думи ще ви разкажа какво 
видях и научих преди години при 
моето посещение във Финландия, в 
културния дом на финландските глу-
хи в Хелзинки.

Там ми обясниха, че те са подгот-
вили и разпределили своите жесто-
ви преводачи в няколко категории: 
първо ниво преводачи-тълковници, 
които имат умения да превеждат на 
разговорния жестов език на техните 
глухи и да тълкуват аграматичното 
им изразяване. Второто ниво - все-
странно подготвени жестови прево-
дачи с по-богата езикова и жестова 
култура, които да превеждат на кал-
киращ жестов език, за да поднасят 
пълноценна информация на глухите, 
интегрирани в общообразователни-
те училища и на тези, които ползват 
граматически правилен национален 
език. Третото ниво са онези прево-
дачи, които превеждат на глухите 
студенти във висшите учебни заве-
дения. Подразбира се, че те трябва 
да имат не само средно, но и висше 
образование и много богат езиков и 
жестов речник, за да са в състояние 
да превеждат  академичните  знания 
и лекции.

А къде сме ние в подобно подреж-
дане на нещата? Неудачите ни след-
ват, когато изпращаме преводачи, 
използващи калкиращ жестов език 
да превеждат на нашите аграматични 
и със слаба езикова култура глухи, и 
обратно - когато на образовани и го-
ворещи глухи изпращаме преводачи, 
които превеждат на битовата жесто-
ва реч. Точно това е имала предвид 
испанската преводачка Естер, когато 
е казала, че добър жестов преводач 
може да стане само този, който има 
подходящо обучение.

Миряна Мошева

За качеството на жестовия превод
Жестовият език и ние

Signs for handshakes (Знаци за ръ-
костискане) е двегодишен европей-
ски проект с партньори от Австрия, 
България, Великобритания и Слове-
ния, насочен към изграждане и под-
държане на стабилна връзка между 
представители на работодателите и 
общността на глухите хора, подпо-
магане на работодателите, наемащи 
глухи младежи, с практически съве-
ти и увеличаване на възможностите 
за работа за млади кандидати с увре-
ден слух на пазара на труда. 

Целевите групи на проекта са:

- Хора, които са глухи или слабо-
чуващи;

- Хора с различни увреждания;
- Фирми и физически лица, проя-

вяващи интерес към знаковия език и 
управлението на различията.

Сайтът е и на български език
В началната страница на сайта 

участниците в проекта разяснавят, 
че с провежданите от тях курсове 
за обучение подпомагат интеграци-
ята на пазара на труда на глухи или 
слабочуващи, както и на хора с дру-
ги увреждания. Чуващите също са 

добре дошли, за да научат австрий-
ски жестов език.

„Ние оказваме помощ и на фир-
ми чрез консултации и продукти за 
управление на многообразието. Сред 
нашите партньори в проекта са и 
Асист Нет, чиито дейности, свърза-
ни с глухите са:

- Разработване на българската 
версия на Eurosigns DVD (европей-
ски жестови езици на глухите) за 
професионални цели;

- Участие в разработката на Ев-
ропейското езиково портфолио за 
глухи и слабочуващи (16+) и на Ев-
ропейски езиков паспорт за глухи и 
слабочуващи в рамките на проекта 
EU LLP KA2 Deaf Port, в съответ-
ствие с Общата Европейска езикова 
рамка (CEFR) и изискванията на Съ-
вета на Европа (СoЕ);

- Двуезични образователни и обу-
чителни материали за деца (книги 
на жестов език, концепция за пре-
подаване и учебни материали), раз-
работени в сътрудничество със Со-
фийския университет и Училището 
за глухи деца в София, в рамките на 
проекта signlanguage@school по Про-
грамата Коменски

- Слухова и речева рехабилита-
ция на кохлеарно имплантирани 
деца и възрастни, включително и ар-
тикулация и отчитане;

- Билингвално образование на 
глухи и слабочуващи;

- Преподаване на чужди езици на 
глухи и слабочуващи;

- Преподаване на български език 
като писмен език на глухи и слабочу-
ващи.

Асист Нет е консорциум от екс-

перти и консултанти в областта на 
образованието и обучението, с дей-
ност, основно насочена към учещи 
със специални нужди, включително 
хора с увреден слух. Екипът на Асист 
Нет включва сертифицирани пре-
водачи на български жестов и Меж-
дународен жестов език (ISL). Асист 
Нет има опит с учещи със специални 
образователни потребности (СОП) и 
по-специално глухи и слабочуващи, 
което ще спомогне организацията да 
пренесе своя опит в проекта.

Асист Нет е със седалище в Со-
фия, България, но работи в съ-
трудничество с партньори в цялата 
страна и чужбина, чрез своя Между-
народен консултативен съвет. Асист 
Нет е член на ENIL – Европейската 
мрежа за междупоколенческо уче-
не и си сътрудничи с Европейската 
асоциация за обучение на възрастни 

(ЕАЕА). В Международния консул-
тативен съвет на  Асист Нет са за-
служилия професор Джак Лонерган, 
председател. ICC, Лондон, Англия; 
Кристел Шнайдер, директор, ICC - 
International Language Network, Гер-
мания; Робърт Уилямс, главен лек-
тор в Университета на Уестминстър, 
Великобритания; Инге-Анна Колеф, 
Die Wiener Volkshochschulen, Ав-
стрия; Винс Кели, тестване и експер-
тна оценка, Великобритания, Кана-
да; Джон Торгууд, Portfolio експерт, 
Англия; Клаудия Нир, управление и 
проучвания, Ирландия; Боян Савчев, 
ICET-Европейски център за обуче-
ние и квалификация, България; Не-
дко Недев, председател, Национално 
сдружение на слепите предприемачи 
(NABE), България.”

Подготви: Петра Ганчева

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ САЙТА „SIGNS FOR HANDSHAKES” 
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През късния декември 2014 г. 
в цяла Франция тръгва любопит-
на лента - „Семейство Белие” (La 
Famille Bélier). Сериалът е на път да 
стане следващия голям френски хит, 
постигайки успеха на филми като 
„Художникът” (2011), „Недосегаеми-
те” (2011) и „Амели” (2001). „Това е 
филм, който те кара да се смееш, кара 
те да мислиш, а понякога те кара да 
плачеш”, излиза с възторжени отзиви 
вестник Паризиен. „Семейство Бе-
лие” е бил разпространен в 85 стра-
ни, планиран е и холивудски римейк.

Филмът разказва историята на 
семейство фермери, които са глухи и 
не могат да говорят. Те имат  17-го-
дишна дъщеря, Пола, която е техните 
уши и уста. Тя не само чува и говори, 
но и пее много красиво. И, както вся-
ко момиче на нейната възраст, има 
свои мечти. Пола решава да напусне 
дома си, за да прави музикална кари-
ера, което за родителите й е истинско 
бедствие. Те искат тя да успее, но не 
разбират таланта ú.  

Обаче никой не е подготвен за 

В нея има нещо, което напомня за 
актрисата Ан Хатауей – дали в мом-
чешката прическа или в погледа, или 
може би в онзи бунтарски дух, който 
се излъчва от цялото й същество. Ро-
дената на 18 октомври 1971 г. в Париж 
Еманюел Лабори също е актриса. И е 

директор на Международния театър 
за визуални изкуства (International 
Visual Theatre). Освен всичко това 
обаче, тя е и най-големият защит-
ник на жестовия език във Франция, 
бидейки негов посланик. Френският 
жестов език (LSF) конституцион-
но е признат като езикова система 
във Франция. Но там днес едва 5 % 
от децата имат достъп до френския 

знаков език и 
Еманюел Лабо-
ри прави всич-
ко възможно, 
за да увеличи 
тези проценти.

С жестове-
те Еманюел се 
запознава, ко-
гато е на седем 
години.  Дото-
гава тя се учи 
да говори по 
оралния метод, 
като повтаря 
звуците.  Но 
баща ú чува 
по радиото за 
център, къде-
то жестовият 
език се използ-
вал като ус-
пешна техника 
при обучение-
то на глухи 
деца.  Еманюел 
си спомня, че когато е открила този 
начин на себеизразяване, е изпитала 
огромно чувство на благодарност. 
Преди да усвои жестовия език, тя не 
е можела да говори с никого, освен с 
майка си.

В автобиографичната книга 
„Крясъкът на чайката”, излязла през 
1993 г., Еманюел Лабори разказва 
за детските си спомени, трудното 
юношество и началото на пътя й 
като независим възрастен. Книгата 
е преведена на 14 езика и има неби-
вал успех, след който младата актри-
са реализира няколко филма с Клод 

Льолуш, Фабрис Лучи-
ни и Андре Дюсолие.

Малцина знаят, че 
тя е внучка на невро-
биолога Хенри Лабори, 
който революциона-
лизира психиатрията 
с въвеждането на нев-
ролептици, а през 1951 
г. и употребата на пър-
вия антипсихотик с 
пазарно име торазин, 
използван за лечение 
на шизофрения. Хе-
нри Лабори участва с 
роля на професор във 
филма на Ален Рене 

„Моят чичо от Америка” (1980) ре-
дом до Жерар Депардийо, за да по-
каже по-реалистично човешкото 
поведение. И неслучайно искрата 
към актьорската професия се е запа-
лила и в дъщеря му Мария Лабори, 
а по-късно и във внучката Еманюел, 
която се ражда глуха.

Френската адаптация на „Деца, 
забравени от Бога” на Марк Медоф 
се нарича „Деца на тишината” (Les 
Enfants du Silence) и се играе във 
френските театри през 1993 г. За ро-
лята си в тази пиеса Еманюел Лабори 

Колин Алън, президент на Све-
товната федерация на глухите от 
юли 2011 г. и член на ръководство-
то на същата от 2003 г. досега, на 5 
март т.г.  бе избран за председател 
на Международния алианс на хора-
та с увреждания (МАХУ), съобщи-
ха от пресцентъра на Световната 
федерация на глухите. В Бангкок, 
Тайланд, където Международният 
алианс проведе годишното си Общо 
събрание (Генерална асамблея), Ко-
лин Алън бе избран да го оглави. 
Двугодишния мандат на Колин Алън 
като председател ще започне на 1 
юли 2016 г. и ще продължи до 30 юни 
2018 г., наследявайки  г-жа Мариан 
Дайъмънд (последният президент на 
Световния съюз на слепите). 

Колин Алън, който до 30 юни 
2016 ще бъде първи вицепрезидент 
на Международния алианс на хо-
рата с увреждания, е едва вторият 
глух човек, избран за председател на 
Международния алианс на хората с 
увреждания - една глобална органи-
зация за насърчаване на правата на 
над един милиард хора с увреждания 
в целия свят. СФГ е един от основате-
лите на Международния алианс при 
създаването му през 1999 година.

„За мен е чест да вървя по стъпки-
те на моя ментор, д-р Лиза Каупинен, 

първият глух човек, пред-
седател на Международ-
ния алианс на хората с ув-
реждания от 1999 до 2000 
г. и носител на Наградата 
за правата на човека на 
ООН от 2013 г.  През по-
следните пет години СФГ 
имаше възможността да 
наблюдава превръщане-
то на Международния 
алианс от спорна мрежа 
в професионално водена 

организация с платен персонал. Раз-
вълнуван съм – заяви Колин Алън 
– че ми бе дадена възможността да 
поведа работата в Международния 
алианс на хората в увреждания в 
сътрудничество с моите колеги от 
други глобални и регионални орга-
низации на хора с увреждания, както 
и с квалифицираните членове на се-
кретариата на МАХУ. 

СФГ ще назначи в ръководството 
си заместник на Колин Алън, който 
ефективно да го замества от 1 юли 
2016 г. По този начин заседанията 
на Международния алианс ще могат 
да бъдат председателствани от г-н 
Алън. 

„Много съм доволен, че като глух 
ползвател на жестов  език ще бъда 
в състояние да промотирам цели-
те и визията на МАХУ на езика на 
знаците, и може би по този начин, 
чрез международното лидерство, 
ще успеем да премахнем бариерите, 
които изпитват други глухи хора по 
света. Така ще съумеем да изпълним 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и да постигнем 
целите на устойчивото развитие” – 
коментира Колин Алън.

Христина Чопарова

Международни новини

колин Алън 
оглави Международния алианс 

на хората с увреждания критиките на 5 млн. французи със 
слухови затруднения. Определени 
активисти са ядосани, че ролите на 
глухите родители, които са ползва-
тели на жестов език, са поверени на 
двама известни актьори с перфектен 
слух. Филмът като цяло е в жанра 
комедия и в него глухите персонажи 
са основният източник на смях и за-
бавление. 

Карин Вияр (която играе майката, 
Джиджи Белие), и Франсоа Дамиен 
(бащата, Рудолф Белие), са прове-
ли интензивен курс по жестов език. 
Но според специалистите, които 
го владеят, това е абсурдно и е все 
едно Джеймс Бонд да говори с дъл-
бок руски акцент. Френската актриса 
Еманюел Лабори, директор на Меж-
дународния визуален театър, която 
е глуха, стига още по-далеч във въз-
мущението си, заявявайки, че знако-
вият език на актьорите е „свински”. 
„Това е все едно да вземеш чужденци, 
които не говорят правилно нацио-
налния език”.

Няколко високопоставени фигу-
ри от френската общност на глухите 
решават да бойкотират филма. Елен 
Шампру, която се бори за френски 
субтитри във френското кино, била 
обезпокоена от това, което е видя-
ла на предварителното  представя-
не. Други глухи хора пък изразили 
противоположна позиция. Според 
тях комедийните актьори точно са 
пресъздали с езика на знаците начи-
на, по който хората с увреден слух 
преувеличават движенията си, за да 
бъдат правилно разбрани. Сред тях 
е и глухият филмов кинокритик Ви-
ген Ширванян: „Открих, че Франсоа 
Дамиен е удивително правдоподобен 
в жестовете си. Няма нищо шокира-
що в подбора на актьори за филма, 
които не са глухи. Надали някой се 
е оплаквал, когато Франсоа Клузе 
изигра инвалид в „Недосегаеми-
те”(Intouchables).”

Карин Вияр е популярна коме-
дийна актриса във Франция и често 
играе нервозни персонажи. Образът 
на Джиджи Белие - агресивна, смеш-
на, емоционална жена със сърце от 
злато - е от типичните за Вияр роли. 
И тя смята, че ролята на глуха жена 
й приляга: „Глухите хора не е нужно 
навлизат във вежливости и дипло-
мация. Те са като енергични клоуни, 
които ползват телата си, за да изразят 
себе си. Точно като мен.” И двамата с 
белгийския актьор Франсоа Дамиен 
са били високо оценени от критици-
те за изпълненията си в сериала. 

Режисьорът на филма, Ерик Лар-
тиго, споделя, че по-големи труд-
ности е имал да намери 17-годишно 
момиче, което може да пее, за ролята 
на дъщерята. Приятел го посъветвал 
да изгледа няколко записа на френс-
ката версия на тв шоу за таланти и 
така Лартиго попада на 18-годишна-
та Луан Емера от северната част на 
Франция, която е отпаднала от полу-
финалите през 2013-та. Режисьорът 
отива да я види и й предлага ролята, 
а момичето ентусиазирано приема.

Друга звезда, която изобщо не се 
появява във филма, е Мишел Сарду 
– застаряващ френски певец, който 
е много малко познат извън френ-
скоговорящия свят. Учителят по 
музика, който оценява таланта на 
Пола (изигран от Ерик Елмоснино), 
заявява: „Мишел Сарду за френска-
та песен е онова, което е Моцарт за 
класическата музика”. Всички песни, 
които изпълнява момичето във фил-
ма, са класиката на Сарду. Една от 
песните – „Аз летя” (Je Vole), е за 
напускащ дома си човек, също като 
Пола. Във филма тя пее тази песен, 
прегърнала баща си, за да може той 
да усети чрез вибрациите на телата 
ритъма на мелодията.

Христина Чопарова

Френски сериал разбунва духовете  
заради жестовия език

Еманюел Лабори: „Езикът на знаците е красив”
получава наградата „Мо-
лиер”, което е револю-
ционно за времето си и я 
превръща в първата глуха 
френска актриса, получи-
ла това театрално отли-
чие. Това е и трамплинът, 
от който започва борбата 
й за признаването на жес-
товия език, който за нея е 
„език на красотата”. При 
връчването на наградите 
тя благодари именно на 
този език, чрез който е 
било възможно да изпъл-
ни ролята.

Днес актрисата прави 
всичко възможно, за да 
достигне жестовият език 
до повече деца с увреден 
слух, чрез преподаването 
му на младежката пуб-
лика в Международния 
театър по визуални из-
куства. Занимава се с из-
следвания на самия език 
и неговите проявления, 
бори се за повече при-
знаване на професията 
„жестов преводач”. Кога-
то ООН обяви годините 
2001-2010 за Междуна-
родно десетилетие за на-
сърчаване на култура на 
ненасилие и мир за децата 
на света, във всяка държава се съз-
дават Коалиции за Десетилетието. 
Еманюел Лабори е член на френската 
Коалиция за Десетилетието за мир и 

ненасилие.
Актрисата не 

пропуска да изра-
зи обществените 
настроения, кога-
то се касае за жес-
товия език. Така 
например, когато 
на церемонията 
по отдаване почит 
към Нелсън Ман-
дела един мъж се 
преструва, че пре-
вежда на жестов 
език изказвания-
та на държавните 
глави, тя е шоки-
рана. „Това не само 
е липса на уваже-

ние към Мандела, но и подигравка 
към всички глухи хора и техния свят. 
Мисля, че е крайно време да се ут-
върди имиджа на професията прево-
дач и тя да получи нужното призна-
ние”, заявява тя пред  Франс инфо.

През декември 2014 г. френските 
телевизии пускат сериала „Семей-
ство Белие” (La Famille Bélier), в кой-
то се разказва за глухо фермерско 
семейство с чуваща дъщеря, която е 
техните уши и уста. Ролите на глухи-
те родители обаче се изпълняват от 
актьори с естествен слух, изкарали 
курсове за овладяване на жестовия 
език. И докато мнозина незапознати 
намират изпълнението на двойката 
за много достоверно, Еманюел Ла-
бори намира, че изпълненията им 
са „свински”, заемайки позицията на 
аудиторията, която счита, че за роли-
те на глухи персонажи е по-добре да 
се избират наистина глухи хора.

Христина Чопарова
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път. „Музиката” развесели публика-
та и участничката, които бяха много 
далече в предположенията си. 

Е, сърдити, че не са познали, ня-
маше – хората с увреден слух се на-
слаждаваха видимо на шоуто. 

Всички места в залата бяха обо-
значени с картончета, които скоро 
влязоха в употреба. Водещата Боря-
на Топчиева обяви началото на том-
бола, в която изтегления от Джон но-
мер на ред и място щеше да позволи 
на госта да излезе на сцената и да съ-
беседва с комика. Така бяха изтегле-
ни номерата на млада двойка, която 
Мейсър „ожени” отново, както и на 
младеж и жена, на които бяха зада-
дени опознавателни въпроси. На оп-
итите им да се ръкуват с него, Джон 
отказваше, но всички събеседвали си 
тръгнаха с прегръдка. 

Два часа по-късно гостите бяха 
приканени на афтър-парти коктейл, 
в същата зала, където се освежиха с 
пунш и имаха възможност да си на-
правят снимки за спомен.

Кой е Джон Мейсър?
Комикът е завършил Калифор-

нийското училище за глухи в Ри-
върсайд, а след това и университета 
Галаудет, където е един от основа-
телите на движението „Глух прези-
дент” (Deaf President Now - DPN) 
през 1988 г. Той разбива холивудски-
те стереотипи, като влиза в програма 
за таланти на телевизия Ей Би Си, от-
където са минали актьори като Том 
Ханкс и Арсенио Хол. Това отваря 
вратите на Джон за участия в редица 
тв продукции, каквито са кримисе-
риалът „Закон и ред” и нашумелият 
напоследък сериал „Разменени при 
раждането”.  

Джон Мейсър е познат в САЩ и 
от комедията „Необикновен герой: 
Суперглухчо” (No Ordinary Hero: 

Super Deafy), в който си партнира с 
глухата носителка на „Оскар” Марли 
Матлийн. Филмът е забавен и печели 
много положителни отзиви на фил-
мовия фестивал в Хартланд. Мейсър 
е основател на продуцентската ком-
пания „Глухивуд” (Deafywood), коя-
то по същество е ансамбъл от глухи 
изпълнители, които имат за цел да 
поддържат жив духа на културата на 
глухите чрез развлечения. Повече-
то от тях са театрални изпълнители 
от Националния театър на глухите. 
„Глухивуд” през 2007 г. осъществява 
мащабна круизна одисея с обиколки 

по света, с над 4000 пасажера, по вре-
ме на която Джон е круизен дирек-
тор, режисьор на представленията и 

участник в тях.   

Това далеч не са всички области, 
в които Мейсър се изявява. Канят го 
на конкурси за красота, на юбилей-
ни годишнини на клубове за глухи. 
През 2006 г. той изнася предста-
вление в Нова Зеландия, където се 
провежда Световно първенство по 
ръгби за глухи; през следващата го-
дина е част и от Дефлимпикс; следват 
Световният шампионат по голф за 
глухи през 2008 г. в Канада и коме-
дийният фестивал през 2009 г. в Нова 
Зеландия, където се представя заед-
но с известния комик Уейн Брейди. 
През 2010 г. в Лас Вегас се провеждат 
световна конференция и изложение 
„Deaf Nation World Expo”, на която 
присъстват 23 400 души от 73 дър-
жави, със специалното участие на 
Джон. На следващата година Мейсър 
изнася представление във Франция, 
а през 2012 усмихва публиката на 
Световното първенство по футбол за 
глухи в Турция и прави двуседмична 

обиколка на Норвегия с прочутата 
трупа „Театър Ману”.

На върха на кариерата си, той 
може да си позволи да направи и 
собствено шоу – „На живо от Хо-
ливуд: шоуто на Джон Мейсър”. В 
него комикът провежда интервюта 
със забележителни специални гости 
– филмови артисти и колеги, а сами-
те интервюта се предават на живо в 
интернет. С шоуто си Джон обикаля 
Ню Йорк, Хавай и Индия. През 2008 
г. получава признанието на град Лос 
Анджелис за принос към общността 
на хората с увреден слух. Комедий-

ният актьор прави визуални презен-
тации на американския знаков език 
(ASL), а в артистичната му биогра-
фия се прибавя и превеждане на ори-
гинални творби на жестов език за 
различни академични институции.

Като говорител на Националната 
асоциация на глухите, Джон Мейсър 
превежда през 2013 г. химна на САЩ 

на откриването на първенството за 
купата Супербоул в Ню Орлиънс, а 
впоследствие започва да обучава и 
преводача Трешъл Едмънд, който 
жестира химна на Супербоул през 
2015 г. 

И ето, че за 2016-та Джон Мейсър 
обогати творческата си програма и 
с посещение в България, където на-
прави своето шоу в столичния Цен-
трален военен клуб. Джон се съгласи 
да отговори и на няколко въпроса за 
в. „Тишина”, като международният 
жестов превод бе осъществен с по-
мощта на Цветан Кунчев, член на УС 
на фондация „Глухи без граници”. 

Оказа се, че Джон е в България 
за втори път. „Българите са много 
усмихнати хора – каза той – а глу-
хите са много сплотени, карат ме да 
се чувствам като у дома си.” Родени-
ят без слух шоумен каза още, че не 
е представител на конкретна група 
хора с увреден слух, но като човек, 
който от 20 години се занимава с 
тв формати, счита, че това за него е 

продължение от стр.1

В 19.00 ч. светлините на залата 
леко помръкнаха, и докато всички 
погледи бяха насочени към сцената, 
откъдето се очакваше да се появи 
шоуменът, той изненада всички над 
200 зрители, като се появи... зад тях. 
Вдигнати ръце приветстваха широко 
усмихнатия Джон, който раздаваше 
прегръдки, докато тичаше напред 
към сцената. Беше приготвил пре-
зентация с изрази на български и 
английски, голяма част от които бяха 

разиграни в скечове. За всяка дума и 
израз шоуменът питаше публиката 
за съответния жест на български, 
след което започваше интерпрета-
цията. 

„Да видим ще познаете ли как-

во звучи” бе част от шоуто, в което 
високи децибели на разнообразни 
звуци разтърсваха Военния клуб. 
Момиче с увреден слух от публиката 
бе поканено да се качи на сцената, за 
да разпознава звуците. Сред много 
смях и шеги тя правеше предполо-
жения, че това е рок, дори затанцу-
ва. Мигове по-късно Мейсър посочи 
към екрана, където се появиха... ка-
дри на забивани пирони, търкаляща 
се по стълбите пластмасова туба с 
минерална вода и многократно зат-
ръшван капак на лек автомобил. До-
като течаха кадрите, звуците от тези 
дейности огласиха залата за втори 

начинът да популяризира културата 
на глухите и американския жестов 
език. „Аз съм преди всичко глух, и 
едва след това съм американец”, зая-
ви Джон. 

Бивш преподавател на глухи деца, 
комикът счита, че забавлението и 
играта са най-подходящите начини 
да приближи образованието до деца-
та, които учат с по-голямо желание, 

когато е забав-
но и има смях. 
Затова неговата 
филмова компа-
ния, която про-
дуцира сериите 
на „Необикно-
вен герой: Су-
перглухчо” (No 
Ordinary Hero: 
SuperDeafy), все-
ки път ги изна-
ся пред детска 
публика в учи-
лищата за глухи 

деца. Голямо е и желанието му да се 
срещне с деца с увреден слух в спе-
циализираното училище у нас и да 
ги запознае с глухия герой. Какво 
включват бъдещите му планове? 
Продължава снимането на сериала 
„Разменени при раждането”, както и 
още няколко серии за Суперглухчо. 
Разбира се, чакат го и много пътува-
ния, тъй като все още има места по 
света, които да включи в турнето си.

На 12 март в столичния хотел „Ра-
мада” в чест на Джон Мейсър фонда-
ция „Глухи без Граници” организира 
холивудски бал с традиционни бъл-
гарски хорà и кукерски танци. 

Христина Чопарова 
Изображения: Илиян Иванов,  

Анета Захариева

От мястото на събитието

Фондация „Глухи 
без граници”  

(Deaf Unlimited) 
е основана през м. януари 2013 

г., но с официална регистрация в 
Софийски градски съд се сдобива 
на 3 април 2013. „Глухи без грани-
ци” е неправителствена организа-
ция в обществена полза и вече има 
в архива си множество организира-
ни културни прояви за хора с увре-
ден слух. 

Сред тези мероприятия са кон-
курсът за красота в с. Боснек „Мис 
и Мистър Глухи България 2013”, ве-
чери на Хелоуин, посрещане на Но-
вата 2014 в чешки клуб-ресторант и 
организиране на конкурс за красо-
та по случай празника на влюбени-
те в столичния хотел „Рамада”. 

През 2015 г. фондацията орга-
низира благотворителен концерт в 
подкрепа на нуждаещ се глух мла-
деж, а през тази година зарадва глу-
хите български почитатели на ко-
медията с шоуто на Джон Мейсър в 
Централен военен клуб. Идеята за 
тази покана е чрез шоуто да бъдат 
премахнати езиковите бариери, да 
се представи у нас глухата грамати-
ка и култура на глухите от развита 
държава, което да способства за за-
коновото признаване на жестовия 
език у нас като езикова система, 
нужна на глухите хора в България, 
която все още не е призната, изуча-
вана и изследвана.

ДЖОН МЕЙСЪР: ПЪРВО СЪМ ГЛУХ, 
ЕДВА СЛЕД ТОВА СЪМ И АМЕРИкАНЕц
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 Конституционният съд отмени част от здравната реформа на Москов
Текстът от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който беше отменен от 

Конституционния съд (КС), е чл. 45 ал. 2. В първата алинея на чл. 45 от ЗЗО 
са регламентирани видовете медицинска помощ, които плаща Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). А във втората, отменена от КС, е записа-
но: „Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя 
като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълни-
телен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се ак-
туализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година”.

След решението на КС ще ни лекуват както досега, остава в сила действи-
ето на старата наредба за основния пакет, ще се пренаписва наредба 11 в ста-
рия й вид, тя ще бъде публикувана - на разположение на здравната каса и 
на лекарите, за да може системата да продължи да функционира, здравната 
каса продължава да плаща по сегашните правила - за над 300 клинични пъ-
теки в общ пакет медицински дейности. С разделянето на пакетите около 200 
клинични пътеки трябваше да останат в основния пакет. Тези заболявания 
трябва да бъдат лекувани веднага.

Нови данъци в общините
Нови данъци ще пълнят общинските бюджети с цел общините да са фи-

нансово по-независими и да представят по-качествени услуги на хората. Това 
е залегнало в проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., който е 
подготвен от Министерството на регионалното развитие. В стратегията се 
предлага общините да имат и по-голяма свобода при определяне размера на 
местните данъци и възможност да прилагат стимули и санкции в данъчната 
политика. Като например данъчни облекчения за определен кръг граждани. 
През миналата година от Министерството на финансите предложиха общи-
ните да имат право да въвеждат допълнителен данък от 2% върху доходите 
на хората, но идеята не намери подкрепа. Сега обаче специално се посочва, че 
централната власт трябва да намали нивото на своите приходи за сметка на 
местните власти, за да не се стига до увеличение на общата данъчна тежест за 
населението. Това означава, примерно, 2% от данъка върху доходите да оста-
ват в общините, без да се вдига размерът на налога.

Из българското законодателство
На интернет страницата на Министерство на труда и социалната полити-

ка е публикуван Проект на Годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Плана 
за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 
2014 – 2015 г., в който са отразени дейностите, осъществени през 2015 г. от 
отговорните за изпълнението на Плана институции и ведомства. Информа-
цията е структурирана в осем части – в съответствие с оперативните цели на 
Плана, като докладът в своята цялост свидетелства за пряката ангажираност 
на всички отговорни институции по проблемите на хората с увреждания в 
България.

Българите с най-ниски доходи в ЕС
Само 10% от българите имат влог в банките, а всички останали нямат ни-

какви заделени пари, съобщи Пламен Димитров, лидер на КНСБ. Синдика-
листът посочи, че в последните години има ръст на минималните доходи и 
на средната работна заплата, но това е незабележимо заради ниската база, от 
която тръгваме. „В региона сме по-зле дори от Румъния, където доходите са 
по-високи, отколкото у нас”, казва той. „Средният българин може да си купи 
3.5 пъти по-малко неща в сравнение със средния жител на Люксембург, но 
това не важи за огромната маса бедни у нас. Дори гърците, които преживяха 
криза, понижаване на доходите и намаляване на заплати и пенсии, могат да 
си купят 2 пъти повече неща от българите.” Според него, има големи разли-
ки в заплащането на труда у нас в различните сектори, която достига до 4-5 
пъти. Най-високо платените взимат около 2500 лева, най-ниските доходи са 
450 лева.

500 хил. пенсионери живеят със 150 лв.
 Близо 520 хиляди пенсионери у нас получават по-малко от минималната 

пенсия в България, която е 157,4 лв. Това са една четвърт от всички пенси-
онери в страната. С над 910 лв., колкото е максималната, могат да се похвалят 
само 1,7%, показват обобщените данни на Националния осигурителен инсти-
тут за 2015 г.

През изминалата година пенсионерите в България са 2,177 млн., а изплате-
ните пенсии са общо 8,445 млрд.лв. Средната пенсия през 2015 г. е 321,78 лв., 
като мъжете са получавали средно 385,52 лв., а жените със 110 лв. по-малко 
или - 275,43 лв. Всеки десети пенсионер у нас е с пенсия между 250 и 300 
лева, което означава, че разполага с до 10 лева на ден. 65 хил. души получават 
месечно до 118 лева. Почти толкова - 61 хил. души, са тези на другия полюс 
с пенсия близка до максималната - между 800 и 910 лв. Средният размер на 
пенсията за инвалидност у нас през 2015 г. е 234,51 лв., а такава пенсия са 
взели 449 919 българи.

5% отстъпка до 31 март 
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на до-

ходите от миналата година изтича на 3 май 2016 г., тъй като 30 април е събота, 
а 2 май е официален почивен ден заради Великден. В срока до 3 май трябва да 
бъде платен и дължимият данък за довнасяне. Ако подадат декларациите си 
по интернет до 31 март, гражданите могат да ползват 5% отстъпка върху да-
нъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие 
е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения 
към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на 
данъка за довнасяне в срока до 3 май. Всички данъци се плащат по една бан-
кова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само кода за вид 
плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет”.

На сайта на НАП www.nap.bg е достъпна и декларацията за облагане на до-
ходите на гражданите с баркод. Формулярът с баркод изчислява автоматично 
дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, вне-
сените осигуровки и ползваните облекчения. Електронната декларация тряб-
ва да се изтегли на компютър от сайта www.nap.bg и да се попълни „офлайн”. 
Подаването на декларация с баркод гарантира на хората, че няма да допуснат 
технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично 
след попълване на приложенията за различните видове доход.

Хиляди българи губят право на безплатно лечение от април
Нови правила за определяне на здравните права може да оставят много 

хора без възможност за безплатно лечение от 1 април, предупредиха от НАП. 
От началото на април някои граждани, които до сега са ползвали права на 
здравноосигурени, без да са подадени осигурителни декларации и да са пла-
тени вноски за тях, да се окажат с прекъснати здравни права и съветват хо-
рата да проверяват своя здравноосигурителен статус, да внасят дължимите 
здравни вноски. Според новите правила, когато даден човек за конкретен ме-
сец получава само възнаграждения без трудов договор, месецът ще се отчита 
като месец със здравно осигуряване само ако е изпълнено условието сума-
та на осигурителния доход (от всички декларации образец 1) да е по-голяма 
от минималната заплата от 420 лв., обясниха от НАП. Например, ако човек 
получава само хонорари или работи на граждански договор и през първите 
три месеца на 2016 г. е получавал само по 300 лв., ще се окаже, че от 1 април 
е загубил правото си на безплатно лечение. Информацията от регистъра на 
уведомленията за сключени и прекратени трудови договори вече няма да слу-
жи като основание за определяне на това дали за даден месец човек е здрав-
ноосигурен, посочват от НАП.

В края на 2015 г. бяха приети промени в Закона за здравното осигурява-
не, които целят да се избегнат опитите за ползване на здравни права без по-
дадени декларации от работодатели и самоосигуряващите се и без платени 
здравни вноски. Променя се начинът, по който се определя здравноосигури-
телният статус за работещите без трудови договори. Това са хората, за които е 
подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14 – за работещи 
без трудови договори.

Подбра и подготви Петра Ганчева

Любопитно

В последно време сред нас - хора-
та с различна степен на увреждане на 
слуха и такива, които са напълно ли-
шени от слух, много се говори и дис-
кутира относно понятието „Глухата 
култура”. Гостуването на известния 
американски шоумен Джон Мейсър 
в София, който си е поставил за цел 
да популяризира културата на глухи-
те и американския жестов език чрез 
своите изяви, се посочва като аргу-
мент за това, че представители на 
глухата култура могат да бъдат при-
мер за подражание. Дали това е така 
обаче? С представянето на моделите 
Елена ЛаКуатра и Найл ди Марко ис-
кам да покажа и докажа, че медалът 
винаги има две страни.

„Най-голямата ми радост е 
да вдъхновявам другите”

 Елена ЛаКуатра - запомнете това 
име, защото в бъдеще то може да се 
окаже вдъхновение за много жени с 
увреден слух. Почти невъзможно е да 
се познае на пръв поглед, че Елена не 
чува. Носи кохлеарен имплант в ля-
вото си ухо, което се вижда само ако 
отметне косата си от него. „Без него”, 
казва Елена, „съм напълно глуха.”

Казват, че нищо на този свят не 
става случайно и при Елена се е слу-
чило точно така - тя потърсила и на-

мерила начин да се свърже с Хедър 
Уайтстоун, първата „Мис Америка” 
с увреден слух. Срещата им била от 
особено значение за Елена, тъй като 
тя също е напълно глуха - загубила 
слуха на двете си уши едва четири-
годишна, вследствие на прекаран 
бактериален менингит. „Хедър беше 
една от първите, които ме насърчиха 
и дадоха вяра”, заяви Елена след сре-
щата си с нея.

Получила невероятна подкрепа от 
родителите си Пол и Ефи, направи-
ли невъзможното, за да я карат да се 
чувства напълно нормално дете, въ-
преки загубата на слуха, Елена днес 
говори с благодарност за този тежък 
период от живота си: „Моите роди-
тели никога не са имали досег с глухи 
хора, но въпреки това взеха решение 
да сторят всичко по силите си, за да 
се чувствам като един напълно нор-
мален човек, независимо от липсата 
на слух. Когато молех майка ми да 
включи радиото или телевизора, тя 
ми отговаряше, че са се развалили. 
Или пък, когато я питах по няколко 
пъти какво ми казва, тя се усмихваше 
и ми повтаряше бавно и ясно казано-
то, борейки се със сълзите си. Затова 
и двамата впоследствие решиха, че 
имплантът е най-доброто решение 
за мен и бъдещето ми. Въпреки про-
вала на първата операция поради 
усложненията от менингита в дяс-
ното ухо, направихме втори опит в 
лявото, който се оказа успешен. А 
после ме записаха да се обучавам в 
специално училище за деца с увре-
ден слух и говор в Шадисайд, където 
обучението е фокусирано в това на-
пълно глухи деца да могат да говорят 
и отчитат по устните и така да бъдат 
включени възможно най-бързо в 
системата на общественото учили-
ще. С течение на времето започнах да 
вярвам, че мога да постигна всичко и 
да бъда това, което съм сега. Исках да 
си възвърна говора, исках да чувам 
колкото може повече. И най-после 
дойде денят, в който, при поредното 
посещение при невролога родители-
те ми чуха, че според резултатите от 
тестовете мога спокойно да продъл-
жа да ползвам импланта през оста-
налата част от живота ми, защото 
съм преминала най-трудната част от 
рехабилитацията. Същата седмица и 
аудиологът каза на родителите ми, че 
ще мога да чувам като родените със 
слух хора. Единадесет пътувания до 
болницата; четири години логопе-
дична терапия, от които две години 
- физиотерапия; пет надстройки на 
кохлеарните имплантни и в резултат 
20 години по-късно приемам своята 
глухота като благословия. Глухотата 
ми не ме спря да танцувам в продъл-
жение на 16 години и да се включа 
като изпълнителка в над две дузини 
професионални пиеси и музикални 
продукции. Тя не ми попречи и да 

ДВЕТЕ С ТРА НИ НА МЕДА ЛА
се състезавам в конкурси, да спечеля 
престижните титли „Мис Пенсилва-
ния” (2007 г.) и „Мис Пенсилвання 
Тийн САЩ” (2010 г.); а миналата го-
дина, през декември, спечелих и тит-
лата „Мис Пенсилвания-САЩ” и ме 
избраха да представлявам страната 
в кункурса за „Мис Америка”. Днес, 
благодарение на импланта, разбрах, 
че мога да постигна всяка една цел, 
която бих си поставила за в бъдеще!”

Влязла още съвсем малка в със-
тава на Mount Lebanon Percussion 
Ensemble (творческа формация, в 
състава й са включени шест концерт-
ни групи, четири специализирани 
ансамбъла и група с ударни инстру-
менти; призната е за една от водещи-
те формации в САЩ), Елена ЛаКу-
атра участвала първо като състезател 
на Гърция (родината на майка й) в 
конкурса Next Тор Model. По-късно, 
като консултант, изпълнява основна 
роля в конкурса на компанията MTV 
„Made”.

Миналата пролет Елена ЛаКуатра 
завърши Пойнт Парк Юнивърсити 
(Point Park University) и получи бака-
лавърска степен в специалността „ТВ 
предавания, комуникации и журна-
листика”. Отскоро работи като диги-
тален видеорепортер в компанията 
WTAE в родния Питсбърг, като се 

надява да бъде първата 
глуха журналистка, рабо-
теща в национална тв и 
радиомрежа. 

Елена се включва от 
сърце и с огромно же-
лание като водеща на 
кампании за набиране 
на средства; включва се 
в редица събития и про-
екти; рекламно лице е на 
различни организации и 
фирми, притежава и фир-

ма за консултантски бизнес, работи 
и като модел на големи компании. Тя 
е начело в събирането на средства за 
фондацията на болните от муковис-
цидоза през 2013 г. Нейните най-го-
леми увлечения са пътуванията до 
различни точки на света и добровол-
чеството. Свободното си време, кое-
то е все по-малко, Елена прекарва за-
едно с приятеля си Томас Пасинки, с 
когото се запознава в университета. 
Обича също да се забавлява и играе 
с двете кучета Мики и Taco, които са 
от породата чихуахуа.

Днес Елена си е поставила за цел 
да насърчава оралния метод в обуче-
нието на децата с увреден слух, защо-
то е сигурна, че той има огромен при-
нос за повишаването на умственото 
им ниво в процеса на образованието. 
Чрез тази своя кауза тя е вдъхнове-
ние за общността на хората с увреден 
слух, които разчитат на отчитането 
по устните, за да се развиват пълно-
ценно.

„Поставиха ми кохлеарен им-
плант, когато бях едва четиригодиш-
на. Днес живея съвсем нормален жи-
вот. Абсолютно ми е невъзможно да 
си представя как бих могла да живея 
като напълно глуха и да разчитам 
единствено на езика на 
знаците. За мен това е 
един коренно различен 
от света на нормално 
чуващите хора свят.”, 
казва тя. И добавя: 
„Всичко, което мога да 
направя, за да вдъхно-
вявам, да мотивирам, 
да насърчавам, като по-
давам ръка, дори само 
за да видя усмивката 
на нечие лице - всичко 
това ще го правя, защо-
то за мен няма по-го-
лямо удовлетворение, 
след като съм помогна-
ла на друг човек, и съм 
се убедила реално, че 
помощта ми е била от 
полза! Вълнувам се и от 
предстоящия момент, в който ще ми 
бъде поставен 6-ядрен звуков проце-
сор. Когато това стане, надявам се да 
продължа моята конкурсна кариера, 
да спечеля титлата „Мис САЩ” (а 
защо не и „Мис Вселена”!), и да стана 
първата глуха жена, спечелила тази 
титла, а също и първата глуха теле-
визионна журналистка, работеща в 
престижна национална медия!”

„Готов съм да разперя  
криле и да скоча!”

Наскоро „Дейли Мейл Онлайн” 
съобщи, че 26-годишният Найл ди 
Марко ще бъде първият глух състе-
зател в най-гледаното шоу „Dancing 
Stars”. 

Кой е Найл ди Марко? Американ-

ски модел и актьор, миналата година 
Нийл спечели титлата „Топ модел на 
Америка”.

Роден е в Куинс, Ню Йорк, в се-
мейство на глухи. Родителите му се 
развеждат, когато е бил малък и май-
ка му отгледала сама него и братята 
му във Фредерик, Мериленд. Найл 
завършва университета Галодет с ба-
калавърска степен по математика и 
към днешна дата живее в Ню Йорк. 
Смята американския жестов език за 
роден език, но отчита отлично по 
движенията на устните и използва 
невербални методи за комуникация. 
За първи път е поканен и взима учас-
тие като актьор през 2013 г. във филм, 
в който артистите използват амери-
кански жестов език със субтитри. В 
следващите две години изпълнява 
ролята на Гарет Бандучи в прочутия 
сериал „Разменени при раждането”. 
Успоредно с това работи на свободна 
практика като модел. Като обществе-
на личност и говорител на LEAD-K 
(Езиково равенство за глухи деца) и 
ASL движението, ди Марко непре-
къснато пропагандира защитата на 
жестовия език като начин за общу-
ване на глухите американци.

Тази година, точно на 8 март, Найл 
беше обявен за един от най-извест-
ните личности, които ще се конку-
рират в 22 сезон на шоуто „Денсинг 
Старс”. Негова партньорка е австра-
лийската танцьорка Пета Мургатрод 
(родена в Нова Зеландия, Пета от 
бебе е израснала в Австралия, която 
счита за своя родина). За сведение, 
през 2008 г. глухата актриса Марли 
Матлин беше първата глуха жена, 
участвала в същото шоу (шести се-
зон), а сега и Найл е първият глух 
мъж, който ще танцува в „Денсинг 
Старс”, при това без да е имал преди 
каквито и да било допирни точки с 
танцувалното изкуство.

Ди Марко смята, че глухотата в 
никакъв случай не може да се смята 
за пречка при изграждането на ка-
риера в различни области на живо-
та. Подобно на Джон Мейсър, той се 
стреми да използва популярността 
си, за да привлече вниманието към 
глухата култура. До ден днешен Найл 
гледа на липсата на слух като на пре-
димство в професията си на модел, 
защото е свикнал да комуникира, 
без да говори. Страстен защитник на 
тезата, че глухите роли трябва да се 
играят от глухи актьори, Ди Марко 
критикува остро участието на чува-
щи артисти, които изпълняват роли 
на глухи хора.

Един от най-големите привърже-
ници на американския жестов език 
(ASL), Найл споделя пред медиите: 
„Искам да подчертая, че моето учас-
тие в шоуто не е само за да докажа, 
че бариерите могат да бъдат премах-
нати за глухата общност по целия 
свят, но също така и да покажа какво 
е да си глух наистина, да представя 
цялата красота на глухата култура и 
на ASL.”

Найл не пропуска също да де-
монстрира публично колко силна 

и дълбока е връзката с майка му, 
която също е глуха. „Ако трябва да 
съм честен, само веднъж разбрах, 
че глухотата ми пречи и е истински 
недостатък. Това стана по време на 
една нощна фотосесия в гората и в 
тъмното изобщо не различавах как-
во ми казват.”

Що се отнася до неговите прияте-
ли и съдии в шоуто, Найл казва, че 
планира да поддържа връзка с някои 
след конкурса. И въпреки че осъзна-
ва, че няма да е лесно да си тръгне 
от шоуто, Найл твърди, че е готов да 
остави всичко и да си отиде: „Чувст-
вам се доста добре. Аз съм готов да  
разперя криле и да скоча! Готов съм 
за нови предизвикателства!”

Петра Ганчева
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С тази талантлива художнич-
ка се запознах по време на общата 
изложба с творби на художници с 
увреден слух, посветена на 80-годиш-
ния юбилей на СГБ. Няколко месеца 
по-късно случайно стана въпрос за 
нея в разговор с Мариана Станче-
ва, координатор на РО на глухите 
в Горна Оряховица и тя възкликна: 
„Ама как, Ваня е моя членка, родена 
и учила тук!” Сподели ми с няколко 
изречения коя е, като обеща, че ще се 
свърже с майка й и ще ми пише след 
това по-подробно. Така се роди този 
разказ на Мариана за Ваня и голя-
мата й любов към рисуването, кой-
то представям на читателите на 
вестник „Тишина”:

„Тя учеше, работеше и… рисува-
ше - ден 
след ден, 
г о д и н а 
след годи-
на, за да 
стане една 
изградена 
и утвър-
дена ху-
дожничка 
със свое 
до с тойно 
изв оюв а-
но име и 
авторитет 
в българ-
ското из-
куство.

Не се бяхме виждали отдавна с 
Ваня. И стана така, че присъствах на 
откриването на Общата изложба на 
художници и приложници с увреден 
слух, посветена на 80-годишнината 
на СГБ. Едва влязла в залата и по-
гледът ми бе привлечен от една го-
ляма картина на легнала жена в цял 
ръст, а до нея стоеше едно крехко и 
нежно момиче с поразителна усмив-
ка - Ваня! Прегърнахме се. Това бе 
тя - нашата Ваня, която познавах от 
малко момиченце. Като малка Ваня 
посещавала Центъра за ранна реха-
билитация на слуха и говора в Со-
фия, а после завърши същото масово 

училище, в което съм учила и аз, спе-
циалност „рисуване”. През всичките 
тези години родителите й отдадоха 
много труд и усилия при речевата й 

рехабилитация, защото Ваня беше с 
напълно загубен слух. Това, че сме 
учили в едно и също училище, ме 
правеше още по-близка с нея. Сре-
щите ни бяха малко, защото Ваня 
бе ангажирана постоянно с уроци и 

Видеото, пуснато наскоро от 
Нешънъл Джиографик (National 
Geographic) „Кое му е хубавото на 
четенето по устните?”, показва реал-
но колко е трудно за глухите хора да 
отчитат говора по устните.  Краткият 
филм е произведен от Little Moving на 
продуцентската компания Pictures и 
буквално потапя гледащите го в све-
та на хората с увреден слух. Базиран 
на есето на Рейчъл Колб „Да виждаш 
със скоростта на звука”, филмът на 
режисьора Дейвид Тери кара хората, 
които нямат слухови затруднения, да 
се замислят какво би било, ако тряб-
ва да разчитат на четенето по устни-
те, за да общуват с други хора.

Голяма част от 11-е милиона души 

Разтърсващо видео на Нешънъл Джиографик
във Великобритания, които имат ня-
каква форма на загуба на слуха, зави-
сят от отчитането на говора по уст-
ните, за да общуват със семейството, 
приятелите и колегите си.

Силно въздействащото видео, 
излъчено от Нешънъл Джиографик,  
показва какъв е животът за тези, 
които използват във всяка една ми-
нута от него четенето по устните - 
което определено не е лесно.

Видеото започва с хората, които 
говорят ясно, като субтитрите леко 
мигат на екрана. Постепенно думи-
те им стават по-тихи и субтитрите 
се размазват. Кадрите показват раз-
лични ситуации, в които родени-
те със слух не изпитват проблеми 

- като например при посещение на 
дискотека в нощен клуб. В края на 
видеото Колб разказва на зрителите 
колко трудно, дори мъчително е да се 
отчита казаното по устните: „Имало 
е моменти, когато си мислех, че е по-
добре да се откажа от тези мъки, кои-
то ме караха да се чувствам все едно 
потъваща в блато. И да използвам 
езика на знаците. Някои глухи хора 
избират да направят точно това. Това 
е като един различен свят - свят, из-
пълнен с богати изразни средства и 
глуха култура. Но аз знам, че искам и 
двата свята.”

Превод: Петра Ганчева 
https://www.youtube.com/

watch?v=n1jLkYyODsc

рисуване. Когато записа да учи във 
Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий”, специалност 
„живопис”, почти не се виждахме.

Ваня Кръстева, както се казва тя, е 
родена през 1980 г. в Горна Оряхови-
ца. Завършва през 2004 г. ,,Живопис” 
във ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, 
а през 2006 г. взима и магистърска 
степен по същата специалност в На-

ционалната художествена академия, 
под ръководството на професор 
Ивайло Мирчев и проф. Десислава 
Минчева. Показателно е, че е учила 
и завършила именно в ателието на 
известния художник Светлин Русев.

Ваня е участвала в много десет-
ки конкурси и изложби, има две са-
мостоятелни изложби и награди, от 
които едната беше тримесечна спе-
циализация в „Cite International des 
Arts” в Париж, Франция.

За Ваня са излъчвани репортажи 
не само в Специализираното преда-
ване за хора с увреден слух по БНТ, 
но и в други телевизии. Те обаче по-
казваха една малка част от живота и 
творчеството й. Миналата година на-
пример Ваня отново се представи ус-
пешно на традиционния Национален 

пленер за художници с физически 
увреждания „Синя зона-2015”, кой-
то ежегодно се провежда в Ловеч и е 
посветен на града. Пленерът се про-
веде в Янковата къща в стария квар-
тал на Ловеч – „Вароша” и продължи 
една седмица, като в последния ден, 
на 29 юни, беше открита и изложба-

та на творците с увреждания. А след 
това, към края на септември, автори-
те от сдружението показаха творбите 
си на изложби в културните центро-
ве във Виена, Братислава и Скопие, 
като Ваня взе участие и в конкурса за 
творби на хора с увреждания в Япо-
ния. За съжаление, тя разбра малко 
късно за него и нямаше достатъчно 
време, да се подготви добре, но все 
пак представи чудесни творби.

Гордеем се с това крехко създание, 
израснало в нашия град, докоснало 
се до живота в нашата районна орга-
низация, независимо че не разпола-
гаше с много време и възможности 
да се включва в дейността ни! Ваня 
продължава да рисува, реализирала 
се е успешно и ние, ръководството и 
членовете на районната организация 
на глухите, й пожелаваме да е жива 
и здрава, да има още много, много 
успешни изяви и изложби не само в 
страната, но и в чужбина! Желаем й 
го от сърце!”

Подготви Петра Ганчева  
Снимки П. Ганчева

За ВАНя 
и нейната голяма любов - 
РИСУВАНЕТО
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Прости ми, майко

Прости ми майко, че заминах 
далеч от теб и роден край, 
в чужда земя с непознати хора 
създадох аз тук своя рай. 

И в мислите си всеки ден, 
живея в спомени за теб, 
копнея за усмивката ти нежна 
изписана на твоето лице. 

В съня си виждам как протягаш 
ръцете си към мен с любов, 
и сякаш шепнеш ми: „Върни се, 
ний чакаме те в твоя дом”. 

***
късметче

Видях аз детелинка малка, 
сред многобройните цветя, 
тъй весело ми се усмихна, 
когато слънцето изгря. 

Откъснах я и радостно изтичах  
край буйната зелена трева. 
Сърцето ми тупти от щастие, 
късметче ми вещае тя. 

Зоя Гюрова

клевета

Всички казват, че съм сляпа,
а това е клевета.
Виждам аз, всичко виждам,
с ръце, с нозе, с душа.
Гневен присмех, стихнал във 
дъжда,
писък на чайка,
пенеста грива на морска вълна,
съскащ поглед от съседски 
балкон,
влюбен шепот, забързани стъпки,
осиротяла пейка сред шумна 
тълпа,
детски смях,
бяло кокиче, наболо в снега.
Всичко виждам и ви прощавам.
И поела пътя на мойта безока 
Голгота
не свеждам смирено глава.
Животът ми, обрулен лист от 
вятър,
крепи се на надежда и слова.

Калинка Ковачева

РОДИНА

Красива си, моя родино, 
прекрасна си, моя страна!
Животът ми тука премина, 
щастлива била съм 
с любими и близки другари,
родители, съпруг и деца – 
по пътища нови и стари,
вървях аз навред по света.
Но винаги в тебе се връщах,
ти, моя любима земя,
да видя пак моята къща – 
любимите гледки прегръщах,
щастлива при теб да заспя! 

Миряна Мошева

Хумор
Старият лъв учи малкото си:
- Лео, когато пораснеш и вземеш 

сам да намираш плячката си, знай, 
че ако си хванал ловец, той върви с 
червено вино, ако ще ядеш рибар – с 
бяло.

*    *    *    *    *
Потънал кораб.
Към самотен остров, след цяла 

нощ плуване, едва-едва, с последни 
сили се приближава по чудо оцелял 
пасажер.

На острова го чака също по чудо 
оцеляла жена му.

- И къде се мота цял ден, ако мога 
да знам? Корабът потъна още вчера!

*    *    *    *    *
Мъж се връща от командировка и 

признава на жена си, че си е изгубил 
сватбената халка.

- Не разбирам – възмущава се 
жена му, - как може да си изгубиш 
халката?

- Ти си виновна! Две седмици ти 
казвах, че ми е скъсан джобът.

*    *    *    *    *
Сестра отива при лекаря и съоб-

щава:

На специална церемония ръко-
водството на БСФГ (Българската 
спортна федерация за глухи) награ-
ди всички призьори с медали от све-
товни и европейски първенства през 
2015 г.

На тържеството бяха отличени 
Елена Узунова, която стана евро-
пейска шампионка по лека атлетика 
в дисциплината хвърляне на копие 
и постигна световен рекорд с 47.23 
метра; двойката златни медалистки 
от световното първенство по бад-
минтон Гергана Баръмова (спечелила 
и бронзов медал) - Силвия Бозева; 
носителят на златен медал от евро-
пейското по борба в Ереван Пана-
йот Димитров; както и много други 
състезатели, качили се на почетната 
стълбичка спортисти с увреден слух 
през годината. Най-много медали за 
България донесоха борците, които 
се завърнаха от Армения с общо 20 
медала, а от европейското по джудо 
Атанас Иванов и Благой Поповчев се 
върнаха с бронзови отличия.

„Благодаря ви за чудесното пред-
ставяне през годината. Целта, която 
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ИЗДАТЕЛ:

Някога и сега

Пътувам през дните, 
в които ръцете ми
топлил си с твойте ръце.
и там те намирам - 
с онази усмивка,
попила болката в мен.
с нея разделяхме 
мига на сливане -
някога наш...
а може би ти също 
пътуваш през дните,
в които пътувам и аз.

Петра ганчева 

Успешна спортна година
си бяхме поставили за спечелване 
на медали, почти я изпълнихме; но 
имайки предвид сериозната кон-
куренция в различните спортове 
изпращаме успешна година. През 
2016-а ще бъдем домакини на Све-
товното първенство по лека атлети-
ка в Стара Загора, на което трябва да 
се представим на отлично ниво. Ние 
като федерация ще направим всичко 
необходимо това да се случи в орга-
низационен план, а състезателите и 
техните треньори ще продължат да 
се подготвят в професионални ус-
ловия, както досега. Благодарности 
за подкрепата на всички, които бяха 
с нас през годината и на Министер-
ството на спорта”, каза председателят 
на СФГБ Николай Николов.

Треньорите на състезателите 
също бяха наградени - почетни пла-
кети получиха Денислав Чамишки и 
Светослав Миленков (борба), Анета 
Янева и Румяна Иванова (бадмин-
тон), Иван Стойков (лека атлетика) и 
Калоян Колев (джудо).

Източник: www.bdsf-bg.com/сайт 
на федерацията

- Докторе, симулантът от трета 
стая умря.

Докторът:
- Е, тоя вече прекали.

*    *    *    *    *
- Защо плачеш?
- Казаха ми, че имам малки цици...
- Хич да не ти дреме на дебелия 

гъз!
*    *    *    *    *

Две блондинки си говорят:
- Скъпа, пробих си втора дупка на 

ухото.
- Е, как е, по-добре ли чуваш сега?

*    *    *    *    *
В ресторант клиент казва на сер-

витьора:
- Супата, която ми сервирахте ми-

рише на ракия.
Сервитьорът се отдръпва три 

крачки назад и казва:
- А сега?

*    *    *    *    *
Две приятелки си говорят:
- Господи, какво да му кажа?
- Ами...кажи му истината!
- Коя истина...
- Не знам... измисли нещо!

Някога, не толкова отдавна все 
пак - за последно през 2003 г., по по-
вод Европейската година на хората 
с увреждания, Съюзът на глухите 
издаде една малка книжка, озагла-
вена „Не забравяй, че ме има!”. В нея 
бяха включени творби на писатели 
и поети с увреждания. Сред тях из-
ключително силно бе присъствието 
на глухите поети Миряна Мошева, 
Надка Трендафилова, Радка Авджи-
ева, Нешо Мустакерски, Валентина 
Иванова, Генка Димитрова, Николай 
Сурков, Мариана Василева и Петра 
Ганчева. Илюстрациите бяха на ху-
дожничката Моника Войкова, също с 
увреден слух. Тази книжка, включва-
ща творби на глухи поети, всъщност 
е четвъртата, издавана от СГБ. Де-
сет години преди нея СГБ отпечата 
третата, със заглавие „А тишината е 
само моя…”, която съдържаше сти-
хове и няколко разказа на автори с 
увреден слух. А още преди доста го-
дини по-назад бяха издадени лино-

Епиграми 
КОАЛИЦИЯ
Коалиция широка,
Резултатите са следните – 
Спряха парното и тока 
И богатите и бедните.

КЪЩАТА НА ПРОМЕНИТЕ
Фасадата е с блясък,
Основите от пясък.

РАЗМИНАВАНЕ
Според не една класация
Най-способната сме нация.
Как да обясня тогава,
Че сме скапана държава.

Прав съм, че онова, на което жена 
ми казва „вилата”, а синът ми нарича 
„ранчото”, си е нивата, или по-скоро 
голяма градина – много нещо ражда, 
много плод. Четири черешови дър-
вета, четири ябълкови и четири сини 
сливи. Преди седмица съседката 
Надка съобщи по телефона на жена 
ми, че и четирите череши са отрупа-
ни с плод. Жена ми я помоли веднага 
да ги оберат, да си хапнат, да разда-
ват и да споменават, защото... Над-
ка отговорила, че ще издържат още. 
Знае се как издържат зрели череши, 
но въпреки това в неделя жена ми, 
синът, снахата и внучката заминаха 
за село Радуй. То е по средата на ли-
нията Перник-Волуяк, с влак се стига 
бързо, но те отидоха с кола – все пак 
много плод ще берат, носене трябва. 
Синът ми измърмори нещо за бензи-
на и да не би да стане пак като ми-
налата година, но в крайна сметка 
се нави. И наистина стана като ми-
налата година – нито една черешка 
нямаше по дърветата. Както точно и 
по-миналата година, и изобщо, как-
то става, откакто съм инвалид и не 
мога да спя там. И както ще стане и с 
ябълките, дето някога имаше да про-
даваме и да раздаваме.

Българи ли са крадците, извън-
земни ли, цигани ли, интегрирани 
ли, неинтегрирани ли – един Бог 
знае. Защо не излезе някакъв закон, 
който да задължава крадците да ос-
тавят една мъничка част за стопани-
те. Все пак собственици са, имат пра-
во да опитат плода, дето цяла година 
са го чакали. 

Знам какво ще кажат практични-
те: защо си такъв глупак, та не я про-

Покана за… поезия

САНТИМЕНТО

типни сборници с проза и поезия от 
глухи творци...

Поводът да напиша тези редове 
е възобновената рубрика „Поезия” 
във вестник „Тишина”. Като един от 
членовете на някогашния задочен 
творчески клуб „Тишина”, създаден 
към съюза и впоследствие самора-
зпаднал се през времето, отправям 
покана към всички, които обичат по-
езията и не могат без нея: нека заед-
но да възродим дългогодишната ня-
когашна традиция на вестника - във 
всеки негов брой да има поне едно 
стихотворение или разказ от автор с 
увреден слух! Нека си дадем отново 
среща на страниците на вестника и 
докажем за пореден път, че за талан-
та няма предели!

Всички ваши творби ще бъдат 
добре дошли и ще се радват на вни-
манието на читателите на вестника.

Очакваме ви!
Петра Ганчева

дадеш тази градина, след като само 
ядове ти носи? Близо е до железопът-
ната линия, къщичка има, ток, вода... 
добри пари ще вземеш? Защо ли? 

Ами, имам сериозна причина. Там 
е погребан Дик. Знаете го, нали, виж-
дали сте го много път на снимка, пък 
и Росица Кирилова направи филм 
за него. Синът ми Еньо е скулптор 
и му направи паметник на гроба. 
Не е голям, но е от зелен гранит, със 
снимка, много красива. А освен този 
паметник, нямам друг наблизо – 
баба, дядо, майка, татко, чичо, лели и 
братовчеди – всички са погребани в 
провинцията. Само Дик е тук. Дик и 
паметникът му. Да изчакат да отида 
при него и тогава да я продават. 

Виждам как някои присмехулно 
присвиват очи и още по-присмехул-
но изричат: „Сантименто!”, дори ре-
шават, че съм луд. 

Може в това забързано време да 
е смешно, както е смешна и самата 
дума „сантименто”. Може. И аз гле-
дам и слушам реалити шоута, бра-
дъри, айдъли и т.н. Но все понякога 
ми се иска да чуя за онзи паметник 
на спасителя Бари в Алпите, за Мун-
човци, Донкихотовци, да изпитвам 
сантименти. 

Още много имам да казвам, но 
почувствах, че почувствах влажна-
та муцуна на Дик. Както когато бях 
много болен и той стоеше с часове 
през нощта до леглото ми. Дъхът му 
и най-грапавият и нежен език по-
чувствах.

А всъщност си мисля, че вместо 
това смешно заглавие „Сантименто”, 
можех просто да напиша „Човешко”.

Слав Делиславов

В МВР
Тука яко се работи,
Няма млади, няма стари – 
Гонят супер мафиоти,
Хващат хептен кокошкари.

ПРЕХОДЪТ
Трима са се налудували,
Триста са се нагладували.

У НАС
Ей това ни е държавата,
Ето истината гола –
Тука ялова е кравата,
А ни се отелва вола.

Вихрен Миланов
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Приготвяне: 
Една глава кромид лук, ситно 

нарязан, се задушава в олио заедно 
с щипка захар до омекване на лука. 
Прибавя се 1 пълна супена лъжица 
брашно, разбърква се няколко пъти, 
разрежда се с хладка вода и се сла-
га да се вари. Във врящия бульон се 
слагат 50-100 грама топено сирене и 
1 супена лъжица „Вегета” и огънят се 

намаля, за да не ври силно.
За топчета:
1 чаена чаша пшеничен грис се 

изпича в сух тиган на котлона да 
златисто, прибавят се бучка краве 
масло и 1 чаена чаша смлени орехи и 
се смъкват от котлона. Разбърква се 
добре, слагат се ситно накълцана гла-

След дългата зима запасите от 
витамини в организма намаляват и 
в много случаи се появява пролет-
на авитаминоза. На нея се дължат 
и пролетната умора, сънливостта, 
пониженото настроение. Променят 
се косата, ноктите, кожата. А всички 
искаме да срещнем пролетта и лято-
то красиви. За да постигнем това е 
необходимо да прибегнем до помо-
щта на… витамините. Кои са най-не-
обходимите витамини и как да ги 
набавим?

Витамин А
Прави кожата гладка, еластична, 

предотвратява падането на косата. 
Съдържа се в яйчния жълтък, мля-
кото, сметаната, изварата, рибеното 
масло, черен дроб. В растителните 
храни се среща под формата на про-
витамин А (каротин),който в ор-
ганизма се превръща във витамин 
А. Основен източник на каротин са 
плодовете и зеленчуците с червен и 
жълт цвят.

Витамин В1
Осигурява нормалния обмен на 

веществата в кожата, косата и но-
ктите. Влияе на растежа и производ-
ството на енергия. Добър източник 
на витамин В1 са грубите брашна, 
бобовите растения, маята,орехите.

Витамин В5 (пантотенова кисе-
лина)

Предотвратява преждевремен-
ната поява на бръчки. Съдържа се в 
продуктите от животински произ-
ход - черен дроб, риба, яйца. Богати 
на този витамин са и бобовите рас-
тения, спанакът, червеното цвекло, 
цветното зеле, белите гъби, авока-
дото.

Витамин В6
Той е активен стимулатор на об-

менните процеси в организма, спо-
мага за усвояването на мазнините и 
въглехидратите. Съдържа се в риба-
та, яйцата, месото и бобовите расте-
ния, орехите.

Витамин В12
Влияе на образуването на чер-

вените кръвни телца и нормалното 
функциониране на клетките. Помага 
за укрепването на костната система. 
Особено е важен при склонност към 
остеопороза. От него зависят осан-
ката и цветът на кожата. Най-достъ-
пен източник са млечните продукти, 
като обезмаслената извара и мляко-
то.

Витамин Н
Поддържа пигментацията на ко-

жата и косата, предпазва от сухота 
и лющене на кожата. Съдържа се в 
бъбреците и черния дроб, дрождите, 
червеното цвекло, цветното зеле, във 
всички бобови растения, магданоза 
и гъбите.

Витамин С
Важен антиоксидант, укрепва сте-

ните на кръвоносните съдове, обез-
печава имунната защита. Без него 
няма здрави зъби и красива коса. 
Съдържа се в плодовете на шипката 
(дори и сушена), цитрусовите пло-
дове, зелето, ябълките, черния дроб 
и бъбреците на едрия рогат добитък.

Витамин Е
Забавя стареенето на клетките. 

Наричат го витамин на младостта. 
Подобрява кръвообращението, пре-
пятства образуването на тромби. 
Най-достъпни източници са фасу-
лът, соята, царевицата, зехтинът, 
царевичното и соево олио, зелената 
салата.

Източник: zdrave.com

ва кромид лук, 1 филия сух хляб без 
кората, 1 яйце, малко смлян бахар и 
на върха на ножа настъргано индий-
ско орехче. Сместа се омесва хубаво 
с ръка. Оставя се поне 1 час в хладил-
ник покрита да отлежи. След това се 
оформят топчета. Това става по-лес-
но, като се оформи фитил с диаметър 
около сантиметър, нарязва се на пар-
ченца и се оформят топчетата.

Едно по едно топчетата се пускат 
в леко врящия бульон. Варят се 10-15 
минути, докато изплуват. След из-
ключване на котлона се застройва с 
домашно кисело мляко и се поръсва 
със ситно нарязан магданоз. 

Даниела Минева

Залези, шоколадови бисквитки, сувенири от Египет - стилистите не са за-
страшени от творческа криза. Нови интересни съчетания, налични за блон-
динки, брюнетки, червенокоси и всички, които искат нещо повече. Избрахме 
за вас 7 тенденции, които ще разкрасят настъпващата година с цветовете на 
дъгата, и не само.

Шоколадови бисквитки
„Бисквити с шоколадови парченца” е вкусното 

определение на този цвят. Да си представите как из-
глежда тази вкусотия на главата е доста трудно. Това е 
смес от тъмни и светли цветове, които се сливат един 
с друг, както парченцата шоколад с бисквитката. За да 
се създаде този великолепен оттенък, е необходимо да 
бъдат оцветени тънки кичури на различно разстояние 
от корените, така че резултатът да изглежда възможно 
най-естестествен.

Снежинки
Една трета от зимата мина, остава ви съвсем 

малко време, за да се опитате боядисване с тро-
гателното име „снежинка”. Автор е Сам Барнет, 
основател и творчески директор на Hare & Bone 
в Лондон, стилист, работещ с известни модни из-
дания и брандове. Техниката „Снежинка Лайт” 
е акцент, при който се изсветляват много тънки 
кичури не около лицето, а на връхчетата и обра-
зуват снежинки, откъдето идва и името. Хладни-
те нюанси придават ефекта на „замръзване”. До 
известна степен методът зависи не от цвета, а от 
зоната на нанасяне, затова той е еднакво подхо-

дящ както за блондинки, брюнетки и червенокоси.

Сиво
Даян Кийтън на 70 години не боядисва сивата си коса. Кайли Дженър и 

Риана са далеч от годините на сивотата, затова се „състаряват” на фризьор-
ския стол. Моделът Су Джу Пак от Южна Корея е направила своя запазена 
марка опушения цвят. Сребърните нюанси уверено изместват златокоските. 
Британската звезда, фризьорът Джейми Стивънс е убеден: „Сивото е новото 
блонди.” Не го бъркайте с платинено: сивото в него е много повече, отколкото 
бялото. Ако вече сте опитали всички студени светли нюанси и нямате нищо 
против да се срещате с вашия фризьор на всеки три-четири седмици, значи 
прашно русо е това, което ви трябва.

Цветен пясък
Не, не се налага да поръсвате главата си с пясък. 

Color Sand Art е декоративен елемент, познат на всич-
ки, които са били в Египет. Ярки бутилки с цветен 
пясък са вдъхновили стилистката Ребека Тейлър. Тя 
успява да премести този калейдоскоп върху косата. 
Всеки кичур се боядисва хоризонтално в няколко 
цвята, създавайки плавен преход по цялата дължина. 
Би било жалко да слагате шапка.

Сладкиш „Макарон”
Обичате ли сладките макарони, както ние ги 

обичаме? Ако е така, докажете своите чувства 
на косата с асортимент от парижките сладкиши 
Ladurée. Идеята и изпълнението принадлежи на 
Шели Григорий, стилистка на Atelier Salon в Лас 
Вегас: „Исках косата да изглежда така, сякаш е по-
сетила Ladurée”. За да реализира този образ, Шели 
използва техниката „пясък”, но в пастелни нюанси. 
Така къдриците изглеждат по-големи и по-роман-
тични.

Залез
Уловете залеза в небето - помолете фризьора си да 

повтори същите цветове на вашите къдрици. Или си ги 
направете сама с помощта на моливи за коса.

Коломбре
На стилиста Даниел Муун се доверява за корицата 

си ELLE, а също и за своите коси - Мадона и Никол 
Ричи. Той е този, който сътвори още един пъстър ва-
риант. Коломбре е по-младата и по-дръзка сестра на 
„Омбре”. За постепенната смяна на цвета от горе до 
долу се използват не естествени, а противоположни то-
нове. Ако в предишния вариант те са разпределени по 
цялата дължина, сега в горната половина (от корена до 
средата) е естественият цвят, а краят е боядисан в си-
ньо, розово, лилаво, тюркоазено или всичко наведнъж.

Източник: dama.bg

Судоку

Основните нюанси на косата за 2016 г.

СУПА ТОПЧЕТА ОТ  ГРИС

За всеки по нещо

ШАХМАТ
Уважаеми любители на 

шахмата, 
Желаем ви красиви 

мигове и удоволствие, с 
интересните задачи, пред-
ставени от Иван Виденов, 
небезизвестният наш шах-
матист и автор на много 
шахматни задачи, който е с 
увреден слух.

Днешната задача:

Мат в 5 хода. 

Отговорът от миналия брой:

кРЪ С ТОС ЛОВИцА
1 2

3 4

5

6

7

8 9

10 11 12 13

14

15

16

17

ВОДОРАВНО: 1. Мо-
дел на „Форд”. 3. Градин-
ско цвете. 5. Малкото име 
на сръбски кинорежи-
сьор. 6. Река във Фран-
ция. 7. Част на речта, съюз 
(грам.) 10. Масивни неви-
соки стълбове. 14. Турис-
тическа дреха. 15. Итали-
анска марка автомобили. 
16. Италианска филмова 
актриса (1921-2006) 17. 
Жанр в японския театър.

ОТВЕСНО: 1. Малкото 
име на български шоумен. 
2. Село край Самоков. 3. 
Гора. 4. Българска попгру-
па 8. Български актьор 
(1934-2003) 9. Езеро във 
Финландия 10. Звук от 
изстрел 11. Френски моде-
лиер (1936-2008) 12. Наше 
списание за селско сто-
панство 13. Институт за 
космически изследвания

Зоя Гюрова

какви витамини са ни необходими след зимата?


