
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Б Р О Й  8  ( 1 2 5 7 )  •  2 8  А П Р И Л  2 0 1 7  г .  •  И З Д А Н И Е  Н А  С Ъ Ю З А  Н А  Г Л У Х И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  I S S N  2 0

ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕД XXVII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА СГБ

Град Карлово се намира в Централна България. Кар-
лово е родният град на Васил Левски - апостолът на 
българската свобода.

 Историята на града започва от новокаменната епо-
ха. В близост до Карлово са открити останки от сред-
новековни манастири и църкви, възникнали вероятно 
върху развалините на стари езически светилища. Смя-
та се, че там са се намирали две средновековни селища 
- в местностите „Света Троица” и „Свети Пантелеймон”. 

По-късно през Възраждането в Карлово се разви-
ват занаятите - отглеждане на маслодайна роза; кова-
на мед – казанджийство и медни домакински съдове; 
стъкларство; производство на барут; златарство; обу-
щарство; дюлгерство и железарство.

Още любопитни подробности за това прекрас-
но българско градче, запазило българския дух от 
векове четете на стр. 3

На 9, 10 и 11 юни 2017 година предстои 
провеждането на поредния фестивал на 

художествената самодейност на 
Съюза на глухите в България. 

Тази година той ще се проведе в 
град Карлово – на сцената на 

народно читалище „Васил Левски – 1861 г.”

През тези дни няма човек сред нас, който да не  е ан-
гажиран и да не мисли за   живота и проблемите на  съ-
юзната ни дейност.

Така е.
 Отчетните събрания в териториалните организации 

на СГБ преминаха вече, но  предложенията от тях както 
и други въпроси,  сега са  на вниманието и се обсъждат  
от  делегатите във форумите на районните ни органи-
зации. 

Всъщност, точно тук, на тези събрания в районни-
те организации, се поставят за обмисляне и  решаване 
най-важните въпроси  за всеки отделен край на Бълга-
рия, където живеем ние, глухите хора. Безспорно - това 
е най-важното.

И каква пъстрота на мнения, на становища и предло-
жения се  виждат навсякъде! И как мъдро и по човешки 
се поставят проблемите, с които трябва да се борим в 
днешното ни време.

Някои от тези проблеми са стари и са ни омръзанали 
вече. Но не може да се преглътнат -  дори и сега. Поради 
липса на ангажирано и честно законодателство спрямо 
глухите хора в България. 

Например – за узаконяването на жестовия  ни език. 
Колко още трябва да търпим?

А и друго. Дали заради закъснелите законодателни 
промени, дали заради някаква  причина в нас, младите 
хора  липсват като организатори  на общосъюзни ини-
циативи. Да – прекрасни са младежите ни. Участват из-

ключително успешно както в съюзни, така и междуна-
родни форуми. Умни са, можещи и талантливи. Но като 
организатори на общосъюзни дейности -  къде са?  Ето 
въпрос с нееднозначно решение – както за младите, 
така още повече въпрос  и за по-дълго поживелите.

Няма да подчертаваме и други  поставяни проблеми 
– за сроковете за плащане на членския внос, за реда и 
отпускане на целевите помощи за жестомимични услу-
ги, и още…

Всъщност – нека прочетете за всичко това, а и за още 
нещо,  в прекрасните дописки  на нашите сътрудници от  
страната.

На стр. 5

Съобщение
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, 

УС на СГБ свиква събрание на 
пълномощниците на 19 май 2017 г. 
от 10.00 часа в сградата на СГБ в 
София,  ул. „Денкоглу” № 12-14, при 
следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността 
на СГБ за 2016 г.

2. Отчетен доклад за дейността 
на ЦКК за 2016 година.

3. Приемане на програма за 
дейността  на СГБ 

 за 2017 година.
4. Приемане на бюджета 
  на СГБ за 2017 година.

Поканват се всички членове на 
събранието на пълномощниците да 
вземат участие.

При липса на кворум, на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, и чл. 40 
от устава на СГБ, събранието ще се 
проведе в същия ден от 11.00 часа, на 
същото място и при същия дневен 
ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Обява
Уважаеми членове на Съюза на глухите в България, 
уведомяваме ви, че както и досега,  ръководството 

на СГБ организира 
специална смяна за почиващи в хотел „Тишина” в 

Приморско от 9-ти до 18-ти септември.
Цената за един човек за нощувка в тези дни е 5 лева.
Не е задължително пребиваването да бъде 10 дни, допуска се и по-малко. 
Отделно се заплаща курортна такса, определена от община Приморско.
Заявките за почивка в тази смяна трябва да се подават в РО на глухите по 

местоживеене, най-късно до 31 юли 2017 година.                                      ЦУ на СГБ
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В отчетния доклад до Министерския 
съвет за периода януари-март тази го-
дина, фигурира и дейността на направ-
ление „Редакция на вестник „Тишина”, 
към което е и фейсбук страницата на Съ-
юза на глухите в България, в качеството 
си на социална медия. Там е посочено, 
че за отчетния период тя е посетена от 
13 019 души. Което не е съвсем така, за-
щото само за периода 22 март-19 април 
съюзната страница е посетена от 10 004 
души, а хората, прегледали публикациите 
за същото време са 10 184 души. Проста 
сметка показва, че след като за месец има 
толкова посетители и преглеждания на 
страницата – значи за януари-март вкл. 
посетителите и ангажираните с пуб-
ликациите хора са над 30 000!!! Цифра, 
на която самата аз, като администратор, 
някак си не можах да повярвам и близо 
час разглеждах анализите на страницата, 
на които само на мен, като неин админи-
стратор, ми е позволено да виждам. И, 
не, нямаше грешка – вижте снимка 1 за 
доказателство! Красноречив факт, още 
повече, че според публикуваното от мен 
като статистика в брой 5-6 на вестник „Ти-
шина” от 2016 г. посочвам, че страницата 
за периода е била посетена от едва 1200 
души… 

Пак според аналитичните данни, из-
пратени ми от центъра на фейсбук в 
САЩ, най-много преглеждания, реак-
ции и коментари има новината „Инва-
лидите отново на ТЕЛК” – 3 648 човека 

са я прегледали. На второ място по 
този показател е новината „Горанов за 
преосвидетелстването в ТЕЛК” – 2 158 
души. Третото място е отредено за 
споделения видеоклип от радио „Би-
нар”, видян от 1 229 души. (Сн. 2)

Това, което мен лично ме радва, в ка-
чеството ми на поддържаща страницата 
с новини, публикации и споделяния от 
сродни сайтове и страници, е че вече 
имаме постоянни фенове, които минала-
та година бяха едва тридесетина, а днес 
всяка една нова публикация само за 
10-20 минути от пускането й е пре-
глеждана от над 100 души! Факт, който 
показва, че първо, хората са жадни за 
новини, които не винаги могат да „уло-
вят” в интернет или телевизиите; а второ 
– служат за ориентир коя новина или съ-
битие най-много ги интересува и вълну-
ва. В конкретния случай доказателство 
са новините, свързани с плащането на 
пенсиите ден по-рано (826 души); въз-
кресението на Иисус (762 души) и пре-
пратката към съюзния сайт с приложе-
ната молба-декларация за отпускане 
на социално помощ (591 души). 

Днес, 20 април, в момента, в който 
пиша тези редове, споделената видеоин-
формация от страницата на младежката 
организация към СГБ, само за някакви 
си три часа е видяна от 359 души. Факт, 
който е живо доказателство за интереса 
към съюзната фейсбук страница и това, 
което се публикува в нея. И който за се-
тен път показва, че съобразяването с 
желанията, проблемите и търсенията на 
хората с увреден слух в интернет трябва 
да е главният показател, по който една 
онлайн медия трябва да се води, за да е 
търсена и желана.

Петра Ганчева, администратор на 
фейсбук страницата на СГБ

Обратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзка

Преосвидетелстване в ТЕЛК – 
само с изтичащ срок на решението
По данни, изнесени в медиите от Владислав Горанов и Цветан 

Цветанов, почти 24% от вземащите инвалидна пенсия (ТЕЛК) заради 
общо заболяване, работят. 10-20% от всички издадени документи от 
ТЕЛК подлежат на по-внимателно ревизиране, уточни Горанов, кой-
то смята, че е напълно възможно от тях да се освободят средства. „В 
никакъв случай инвалидите няма да са задължени да ходят извън-
редно на ТЕЛК. На ново решение ще подлежат само онези от тях, чи-
ито документи изтичат като срок на годност. Очевидно е, че няма как 
да порасне нов крайник на човек, ако го е загубил”, казва още той. 

Според Цветанов пък сегашното положение, при което 15% от 
населението да има експертиза за признаване на неработоспособ-
ност и вървящото с това обезщетение, е нереалистично: „През 1990 
г. при 9 млн. население сме имали 143 хил. души с решение на ТЕЛК, 
което тогава е 1.6% от цялото население на България; а в момента 
хората с решения на ТЕЛК са 988 хил., което означава 15% от населе-
нието на страната. Средната стойност за ЕС е 0.8 - 1.5%. Точно затова 
сме предвидили преминаването на ТЕЛК към НОИ - за да може НОИ 
да регулира и контролира този финансов поток”. 

В коментарите си двамата посочват още, че не всеки с ТЕЛК има 
право на пенсия - към април 2017 г. 457 731 българи получават ин-
валидна пенсия за общо заболяване; 8650 души взимат инвалидна 
пенсия за трудова злополука, а 50 035 - социална пенсия за инвалид-
ност; над 75 000 от тези пенсии са наследствени.

 Вдигат от 1 юли минималната пенсия
Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 

180 лева от 1 юли 2017 г. и 200 лева от 1 октомври 2017 г. В следва-
щите 6-8 месеца ще бъде извършена поетапна индексация на всички 
останали пенсии. 

От 1 януари 2018 г. всички пенсии ще бъдат индексирани отново 

по швейцарското правило - 50% ръста на инфлацията и 50% ръста 
на средния осигурителен доход. Така в края на евентуален четириго-
дишен мандат на правителството минималните пенсии ще доближат 
300-те лева.

Първи сме в Европа по бедност и лишения
От страните, за които Евростат публикува данни, България е на 

първо място в ЕС по дял на хората, които живеят в материални ли-
шения. Освен това България е сред малкото държави в съюза, в кои-
то броят на хората с финансови проблеми нараства – през  2015 г. 
34,2% от българите, или 2,468 млн. души, са живели в материални 
лишения, при 33,1% за 2014 г. В групата на изпитващите материал-
ни лишения, влизат хора, които не могат да си позволят поне 4 от 
нещата, за които се смята, че са необходими за нормален живот: да 
плащат сметките си, да поддържат дома си адекватно топъл, да по-
срещнат неочаквани разходи, да ядат месо редовно, да почиват една 
седмица далеч от дома, да имат телевизор, пералня, кола и телефон.
Втора, но с доста по-малък дял на бедните, е Румъния (23,8%), Гър-
ция (22,2%) и Унгария (19,4%). 

Населението на България 
драстично намалява
  България е първа по макроикономически показатели, но по-

следна по социално развитие, посочва анализ на БСК. Производи-
телността на труда в България е едва 44,4% от средната за ЕС и е най-
ниска спрямо останалите държави в проучването. Цената на труда в 
България също е най-ниска спрямо останалите изследвани държави 
– Словакия, Румъния, Унгария, Македония и др. Броят на безработ-
ните се е увеличил с 26% - от 242 хил. души през 2007 г. на 305 хил. 
души през 2015 г. Данъците върху потреблението като % от БВП са 
най-високи в Унгария (15,7%) и в България (14,9%) при средно за ЕС 
11,2%. Населението на България намалява с 5% от 2007 г. насам, като 

прогнозата е, че до 2080 г. българските граждани ще намалеят с 31% 
спрямо 2016 г. , при очаквания населението на ЕС да нарасне с 2%. 
По този показател страната ни е на последно място сред изследва-
ните държави, за които очакванията са за намаление на населението 
между 12% (Унгария) и 29% (Словакия).

Половината българи - без компютър
Според последните данни, изнесени от Националния статистиче-

ски институт (НСИ) относно доходите, потреблението и материално-
то положение на българите през 2016 г., около 50% от домакинства-
та в страната нямат компютър, като в селата процентът се вдига до 
68. Близо 1/3 от къщите в малките населени места все още са лишени 
и от канализация.

Същевременно 1,7% от домакинствата у нас не могат да си поз-
волят никаква телефонна линия - 6,4% имат само стационарен теле-
фон. Над 5% от домакинствата у нас не притежават пералня поради 
финансови причини, а 14,6% не могат да си купят и поддържат ав-
томобил.

Телевизорът явно е най-достъпен сред проверените уреди за 
масова употреба - той се притежава от 99% от домакинствата у нас.

Около 1 милион души продължават да живеят с 237 лв. или 
по-малко на месец. С 0,5% са намалели разходите за храна - средно-
то българско домакинство разходва 30,8% от средствата си за храна. 

Покачват се обаче разходите, свързани с жилището и включващи 
сметките за ток, вода и парно, както и средствата за поддръжка и ре-
монт. Там отиват средно по 856 лева на човек от домакинство или с 
2% повече от миналата година. Увеличават се също разходите за да-
нъци, здравеопазване, съобщения, социални осигуровки и облекло.

Текстовете подбра и подготви 
от онлайн медиите Петра Ганчева

Нови данни от страницата на СГБ във фейсбук

НОВИНИТЕ НАКРАТКО

Снимка 1

На 28 февруари 2017 г. от 10 ч. в Клу-
ба на инвалида за социални контакти 
на сляпо-глухите на ул. „Ален мак” № 4 в 
Пловдив се проведе приятелска среща 
по шахмат между членовете на ТО на сля-
по-глухите и на РО на глухите. От страна 
на районната организация участваха 
шахматистите Димо Желязков, Ферди-
нанд Александров и Драгомир Драголов. 
В оспорваната битка на шахматната дъс-
ка Фердинанд Александров защити до-
стойно честта на РО.

Сляпо-глухите хора изразиха своето 
неодобрение срещу несправедливото и 
несоциално отношение на община Пло-
вдив с предоставянето на настоящото 
помещение на клуба в район „Северен”, 
което е не само неподходящо и трудно 
за придвижване на сляпо-глухите хора, 
но и много малко – едва 147 кв. м. спря-
мо предишния клуб на ул. „Весела” № 30, 
който бе 414 кв. м. И в това малко поме-

щение центърът за рехабилитация на 
сляпо-глухи няма необходимите условия 
за предоставянето на съответните услуги 
на близо 600 души сляпо-глухи от цялата 
страна, които трябва да бъдат настаня-
вани за няколкоседмично специфично 
обучение по алтернативни методи за 
общуване със сляпо-глухи, ползване на 

компютър, смартфон и таблет, ориенти-
ране и мобилност, брайл и други полезни 
умения.

Много от членовете на РО изразиха 
своята подкрепа, съпричастност и готов-
ност към приятелите си от Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България 
в призива им за достъпно и комфортно 
място за работа и дейност, ориентирана в 

помощ на нуждаещите се сляпо-глухи. И 
те, и ръководството на РО застават твър-
до зад нашите другари в борбата им сре-
щу дискриминацията и неуважението на 
общинското ръководство към хората със 
зрителни и слухови увреждания. 

Председателят на РО-Пловдив Краси-
мир Альов, в интервю пред Специали-
зираното предаване за хора с увреден 
слух по БНТ и пред пловдивските медии 
категорично застана зад исканията на 
сляпо-глухите. Той заяви, че трябва да се 
борим заедно, да отстояваме правата  си 
и да не се примиряваме с подобни уни-
зителни ситуации като тази, пред която 
са поставени от общината в града сля-
по-глухите хора. „Имате нашата подкре-
па! Нека бъдем единни!” беше призивът 
на г-н Альов към всички слепи и глухи 
хора и мнозинството, присъстващи на 
събитието.

Фани Владимирова

В подкрепа на апела на НАСГБ  
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ПРЕД XXVII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА СГБ

30 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ

ДЕТСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР И СРЕЩА НА МЛАДИТЕ ГЛУХИ ЛИДЕРИ В СЛОВАКИЯ 

ПРЕДСТОЯЩО

ПОКАНА ЗА…

От стр. 1
 Интересни за посещение в града са ис-

торическият музей, националният музей 
„Васил Левски”,  както и двете забележи-
телни църкви – „Св. Николай” и „Успение 
на Пресвета Богородица”. Исторически 
важни за всеки българин са  Мазаковата 
къща, къщата на Райно Попович и къщата 
на даскал Ботьо Петков.

 В района на града  може да се посети 
забележителния водопад „Сучурум”, жи-
вописната екопътека „Адреналин”, резер-
ватът „Стара река”, местността „Кръста” 
с параклиса „Св. Иван Рилски”, Райското 
пръскало, Старосел, храм-паметникът на 
Шипка. 

 Заповядайте всички на фестивала 
на художествената самодейност на 
СГБ в Карлово! Градът ще ви приеме 
с радост и любов и ще си тръгнете от 
него с желанието да дойдете пак!

Фестивалът се организира от Съ-
юза на глухите в България и община 
Карлово  с финансовата подкрепа на 
Агенцията на хората с увреждания.

Очаквайте всички подробнос-
ти в следващия брой на вестник 
„Тишина”

От 6 до 8 октомври тази го-
дина в Стокхолм, Швеция ще се 
състои честване на 30 години 
от създаването на Европей-
ския съюз на глухите младежи 
– EUDY (ЕУДИ).

Създадена през 1987 г., ЕУДИ 
е единствената организация, 
представляваща интересите на 
глухите младежи в Европа. Ор-
ганизацията съществува, за да 
популяризира и защитава пра-
вата и възможностите за мла-
дите глухи европейци. Еман-
ципацията и равните възмож-
ности са ключови философии 
в нейната работа за постигане 
на равнопоставено положение 

в обществото с признаване 
на глухите като пълноправни 
граждани. Езикът на жестове-
те, глухите култури и общност-
та на глухите трябва да бъдат 
напълно приети като част от 
богатото европейско наслед-
ство, затова ЕУДИ насърчава 
личностното развитие на мла-
дите глухи лица с жестов език в 
Европа и  си е поставил за цел 
да засили взаимното разбира-
телство, постигане на напре-

дък в развитието на глухите 
култури и защита на правата 
и възможностите на млади-
те глухи европейци. Автор на 
специално създаденото лого 
за 30-годишнината на ЕУДИ е 
Рикардо Морганти.

Редовните ни читатели на-
вярно помнят, че и България 
беше домакин на един от мла-
дежките лагери на ЕУДИ. Успо-
редно с лагера се състоя и Ге-
нерална асамблея на борда на 

ЕУДИ или казано по-простичко 
– на ръководството на евро-
пейската младежка органи-
зация. Днес в състава на това 
ръководство (борда), след по-
следната асамблея през 2016 
г. влизат: Тимъти Роуи (Бел-
гия), президент; Яри Пергма 
(Естония), вицепрезидент; 
Мари Бресон (Франция); Сенад 
Сопник и Дани Кенъл.

Честването на 30-годишни-
ната ще се състои от 5 до осми 
октомври в Стокхолм, Швеция, 
успоредно с тържественото 
отбелязване на 80-годишни-
ната на  Стокхолмската орга-
низация на глухите. Партньор 

на организаторите от ЕУДИ ще 
бъдат ръководството и чле-
новете на Стокхолмският мла-
дежки съвет (SDUR). На спе-
циално създадената фейсбук 
страница по повод годишнина-
та - https://www.facebook.com/
eudy30years/ - всеки млад глух 
човек може да намери актуал-
на информация. Последната 
новина, публикувана там, е 
поканата за участие в специа-
лен фотоконкурс. Наградата за 
победителя е безплатен билет 
за участие в честването в Сток-
холм.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

С партньорството и съдей-
ствието на Словашкия асоциа-
ционен клуб на глухите младе-
жи (SACDY), ЕУДИ (EUDY) орга-
низира летен лагер за деца и 
среща на младите глухи ли-
дери от 8 до 15 юли в Праш-
ник-Дубрава, Словакия, под 
мотото „Идентичност на 
глухите младежи и деца” и 
кани всички заинтересовани 
младежки организации да се 
включат в него.

Прашник-Дубрава е бли-
зо до Пиещани и Братислава, 
разположен в планината Мали 
Карпати в областта Търнава. 
Двете сгради са с капацитет 100 

места, разполагат с интернет 
чрез връзка със сателит; имат 
зали за събрания и срещи, рес-
торанти, плувни басейни (от-
крити и закрити); площадки за 
игра, възможности за разходки 
сред прекрасна борова гора в 
планината.

Логото на лагера е предста-
вено чрез словашките народни 
герои, борещи се срещу фео-
далното потисничество, задър-
жани с Яношик – детето, което 
се бори за човешки права, за 
справедливо правосъдие и 
за свободата на хората. Двете 
деца в логото показват равен-
ството между половете, заоби-
колени от звездите на Европей-
ския съюз. 

Целта на този лагер е да се 
стимулират децата така, че да 
имат по-високо самочувствие, 
да станат самоуверени и да 
повярват в себе си и и възмож-
ностите си. По време на лагера 
ще се осъществят обмен на 
различен опит, представя-
не на култури и традиции в 

общността на глухите, ана-
лизиране на поведението 
им, усвояване на познания 
в международния жестов 
език, осъзнаване и разбира-
не за интегриране помежду 
си и в различните страни, 
създаване на нови приятели, 
подобряване на солидар-
ността – за да могат накрая 
участниците в лагера да зане-
сат у дома удовлетворяващите 
си преживявания и запазили 
новите познанства и приятел-
ства.

Желаещите да се запи-
шат за участие в лагера деца 
трябва да са между 9 и 12 
години. 8-годишни или 13-го-
дишните може да участват, ако 
навършват 9 или 13 г. по време 
на лагера. Лидерите трябва 
да са на възраст между 21 и 
30 години. след годината на 
раждане, да владеят свобод-
но международния знаков 
език и да имат предишен 
опит в лагери и/или работа с 
деца. 

Заявки за участие могат да 
се подадат чрез националната 
младежка организация на глу-
хите. 

По време на лагера ще се 
проведе среща на лидери, 
чиято основна цел е да се по-
добри подготовката на лаге-
ра и комуникацията между 
лидерите от всяка страна. 
Срещите се осъществяват по 
спечелен проект и първото за-
седание (само за лидери) ще се 
проведе през юни т. г. в лагера 
Прашник-Дубрава, Словакия. 
Транспортът и настаняването 
ще бъдат покрити от проекта.

Изисквания за участие в 
срещата на младите лидери:

• Трябва да е глух.
• Трябва да е на 21 или пове-

че години.
• По двама лидери от всяка 

страна, от двата пола.
• Трябва да владее свободно 

международен жестов език.
• Да може да работи в меж-

дународен екип с лидери от 
други страни.

• Отговарят основно за свои-
те участници, но също така ще 
участват в лагерни дейности.

Формулярите за регистра-
ция на лидерите трябва да бъ-
дат изпратени до 31 март. За 
пряк контакт с организаторите: 

е-mail:  ccamp2017@eudy.info. 
Skype: ccamp2017. Страница на 
лагера в интернет: http://camp.
sakmn.sk/

Публикацията подготви 
Петра Ганчева
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Великденско настроение в СГБ
В Хасково: 
Възкресение Христово събра
членовете отново

Десетилетия вече Великден 
е един от традиционните праз-
ници на членовете на район-
ната организация на глухите в 
Хасково. Празник на надеждата 
е този ден! Надеждата, че кол-
кото тежък и труден да е, живо-
тът ни възкръсва.

На 18 април в клуба на РО 
отбелязахме най-големия и 
най-тържествен християнски 
празник, възвестяващ възкре-
сението на Исус Христос, сим-
волизиращ прехода от смъртта 
към живота. В късния следобед 
залата се изпълни с членове, 
които носеха лично приготве-
ни или закупени козунаци, ку-

рабии и други вкусотии, червени и шарени яйца – от красиви по-красиви. Започна 
се една дискусия около боядисаните яйца, обсъждаха се начините на боядисване, 
разменяха се рецепти. И всеки научи по нещо ново, което да направи през следва-
щата година. Масите се подредиха и след като заместник председателят на РО г-н Ми-
тко Асенов и координаторът г-жа Христозова поздравиха присъстващите с „Христос 
воскресе!” с пожеланието всички през цялата година да бъдат все така здрави, весели 
и щастливи, всеки си избра по едно яйце и се започна едно надборване и отвсякъде 
се чуваше: „Моето е борец, моето е борец!”... Но най-здрави бяха яйцата на Славчо 
Делчев и Митко Асенов. А след това се опитаха и кулинарните произведения, пригот-
вени от сръчните ръце на жените.

Така около празничната трапеза споделихме радостни емоции, смях и сладки при-
казки. Празненството завърши с хубави пожелания за здраве и живот. Да!  Животът 
възкръсва в такива дни, защото е празникът ВЕЛИКДЕН! Велик да бъде този ден, в кой-
то хората са щастливи, свещи палят и за бъдещето си мечтаят!

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Пловдив:
За поредна година – заедно на празника

И тази година съюзните членове 
се събраха, за да отпразнуват един от 
най-големите и све тли Християнски 
празници - Великден. Великден  (Въз-
кресение Христово,  Пасха) е денят, в 
който християните честват възкресе-
нието на Сина Божи Иисус Христос на 
третия ден, след като е разпънат и по-
гребан.

На 1 април 786 г., 6 дни преди Пасха 
(Връбница), Иисус влиза заедно с апос-
толите в Йерусалим, прогонва търго-
вците от храма, проповядва там и предизвиква враждата на юдейските първосвеще-
ници, книжници и старшини; особено на фарисеите. В сряда на 4 април, Юда,, един 
от учениците му, го предава за 30 сребърника на войниците на императора, като це-
лува Христос, което е уговорен знак за разпознаване. Христос е пленен и отведен в 
двореца на Анна, след това при първосвещеника Кайфа, под чието председателство 
свиканият синедрион осъжда Христос на смърт. Римският прокуратор  Пилат Пон-
тийски отначало не желае, но е заплашен с обжалване до Рим и накрая потвърждава 
смъртната присъда. В петък сутринта Христос, заедно с двама разбойници, е отведен 
от войниците и разпънат на кръст на хълма Голгота в Йерусалим. Издъхва след 6 часа. 
Когато починал, Исус Христос бил около 30-годишен. Двама членове на синедриона, 
Йосиф Ариматийски и Никодим,  получават от Пилат разрешение да снемат тялото от 
кръста и да го погребат в семейната гробницата на Йосиф близо до Голгота. В неделя 
Христос възкръсва. Мария Магдалена и други жени, отправили се още до разсъмване 
да помажат тялото на Христос с миро, намират гроба празен.

След възкресението Христос се явява първо на Мария Магдалена, а след това и 
на своите ученици. На четиридесетия ден от възкръсването си Христос се възнася в 
тяхно присъствие. 

Историята за Великден беше разказана на присъстващите от Фани Владимирова, 
а след това председателят на РО, г-н Красимир Альов, отправи поздрав към всички 
с пожелание да са живи и здрави, бодри и усмихнати и все така единни в съюзния 
живот на организацията. За поредна година г-н Георги Марков не пропусна да зарад-
ва всички присъстващи със скромни подаръци, предоставени от спонсори. Последва 
поздрав от осемдесет и осемгодишният член Рангел Михайлов, който изпълни някол-
ко песни, придружени с жестов превод от г-н Драголов. 

Празненството продължи с почерпка от домашно приготвени курабийки и козу-
наци; с надпреварата за най-здраво великденско яйце, а веселите закачки и шеги до-
принасяха за празничното настроение и веселие. Така приключи Великден на глухите 
хора от Пловдив с обещание да отпразнуваме следващия извън града, в планината 
сред природата.

Фани Владимирова, организационен секретар ТО-Пловдив
 

В  Плевен:
Този най-прекрасен празник отново ни събра 

 
За поредна година най-обичаният и прекра-

сен празник – Великден, събра отново приятели 
в клуба на районната организация на глухите. Ат-
мосферата наистина беше тържествена, а настро-
ението ни -  изпълнено с духовността  и свидната 
вяра в доброто, което е около нас. Доброто, на 
което сме подвластни, и на което никога няма да 
изневерим.

Всеки бе донесъл красиви и шарени яйца за 
своите приятели. А и козунаци – сътворени с лю-

бов от нашите прекрасни жени. По традиция похапнахме – от най -вкусното в този 
ден. И си пожелахме здраве.

А след като се „чукнахме” с великденските яйца,  започнаха и нашите разговори. 
Говорихме дълго за какво ли не - дори и за политика поговорихме. Като приятели в 
такъв красив ден. 

И си пожелахме и късмет – за нас, за децата и за техните следовници.
Дида Каракирова, координаторна РО-Плевен
    
 

В Горна Оряховица:
Един толкова емоционален Великден! 

Има празници, които посрещаме с особено 
настроение. Великден е един от тях и ние, чле-
новете на районната организация на глухите 
в Горна Оряховица, в първия работен ден по 
традиция се събрахме в клуба, емоционално 
заредени от празничните великденски дни. 
Напълнили чантите с трепета собствените им 
яйца да са най-красиви, в уютно подреденото 
и украсено за случая клубно помещение запри-
иждаха женичките. 

Отговорничката на клуба Стойка Сапунджи-
ева, председателката Ценка Калчева и Йонка 
Дамянова подреждаха трескаво, като за излож-

ба,  писаните яйца на  всяка от тях. И след като всичко беше готово, се събрахме за 
обща снимка, която да запечата събитието за историята и архива на РО. 

После всеки с много вълнение направи картинно и подробно описание как е 
обагрил своите яйца. А те бяха от красиви, по-красиви! Започна и „преборването” с 
яйца и победител-борец стана яйцето на Елена Върбанова. То, както и всички остана-
ли яйчица-борци, беше сладко изядено заедно с вкусните козунаци…

Най-сладки се оказаха бонбоните, с които почерпи именичката Величка Стоянова. 
Имаше много настроение, смях и шеги в този следобед! Накрая, заредени с толкова 
положителни емоции, поехме пътя към дома, с пожеланията за приятна вечер и нови, 
още по-емоционални и весели срещи.

Марияна Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

Изложба-конкурс в Бургас
В първия работен 

ден  след Великден част 
от членовете на бурга-
ската районна органи-
зация се събраха в клу-
ба, където отбелязаха 
Възкресение Христово 
с традиционна излож-
ба-конкурс за най-кра-
сиво боядисано яйце.

Жури на конкурса 
бяха всички присъст-
ващи. След внимателна 
преценка майсторите 
на яйцата бяха достойно оценени и програмата продължи с игри и забавления, свър-
зани с празника – като отгатване броя на шарените яйчица в буркан (нещо, с което 
повечето се затрудниха).  Или пък състезанието за най-бързо обелване и изяждане на 
яйце, преминало при силна конкуренция между състезателите.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

В Ямбол:
Мир на земята и в душите  ни!

На 17 април т. г. Районният съвет 
на РО на глухите в Ямбол организира 
честване на великденските празници 
и посрещане на пролетта. Въпреки  
дъждовното и студено време 25 съюз-
ни членове от градската организация 
в Ямбол се отправихме за манастира 
до село Кабиле, в близост до града 
ни. Когато се събрахме, всички първо 
се поздравихме с традиционния поз-
драв „Христос возкресе!” – „Воистина 
возкресе!”. Пристигнали в манастира, 
първо запалихме свещици и се помо-
лихме в църквата за здраве и успех. А 
след това монахините ни предоста-
виха закрита беседка, където всеки 
сложи каквото е направил вкъщи за 

хапване и си спретнахме наистина богата трапеза – имаше много пъстри яйца, козу-
наци и сладкиши. Монахините също ни почерпиха с много красиво нарисувани яйца 
и сладки козунаци. Радка Радева, председател на РО, поздрави всички за празника с 
пожелание за крепко здраве и по-добри дни.

Прекрасната градина, красивите пауни и лековитата вода, извираща в манастира, при-
ятните разговори с приятели ни дадоха така нужните ни спокойствие и мир за душите. 

После отпътувахме за древния тракийски град Кабиле, където разгледахме разкоп-
ките на базиликата с красивите, по чудо запазени мозайки. Но, за наше съжаление, 
заваля дъжд и не можахме да се изкачим до Зайчи връх, който е в непосредствена 
близост до разкопките.

Затова решихме да посетим и разгледаме музея, където с възхита се насладихме на 
изложените съдове, монети и инструменти на различни старинни занаяти. Запознах-
ме се и с историята на този древен тракийски град Кабиле - известен за времето си 
административен център. 

Преди да се разделим всички изявиха желание отново да дойдем тук през юни, 
за празника на град Ямбол, когато крепостта ще е отворена  и ще има възстановка и 
демонстрации на живота на траките.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол
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ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В  Русе:
Приключи и годишният отчет 
на русенската организация

Годишните събрания на териториалните организация се проведоха по утвърде-
ния от РС на РО график – на ТО-Разград се проведе на 11 март и въпреки, че по-
вечето от членовете са възрастни, всички се вълнуваха от преместването на клуба 
на нов адрес. И след приключването на събранието всички заедно пренесоха иму-
ществото в предоставеното от общината помещение на ул. „Тимок”, № 1. В ТО-Си-
листра събранието се състоя на 8 април и радостното беше, че присъстваха  доста 
млади хора. А в предпоследния ден на март се проведе и отчетното събрание на 
градската организация в Русе, където вълненията бяха свързани с предстоящи-
те мероприятия и екскурзия. И трите събрания преминаха в приятна и задушевна 
атмосфера.

Отбелязано беше, че навсякъде се води разнообразен живот по места, свързан с 
празнуване на рождени и именни дни, християнски и национални празници и др.; 
избрани бяха комисии; гласувани бяха програми за бъдещата работа, дадени бяха 
изчерпателни отговори на всички поставени въпроси, разяснено бе за необходи-
мите документи за целевата помощ по чл. 51 и много др.

Общото отчетно събрание на пълномощниците на районната организа-
ция се проведе на 22 април от 10 часа, като от 15 пълномощници присъстваха 12 и 
имаше кворум. Председателят Владимир Владимиров прочете отчетния доклад за 
дейността за 2016 г. и проекто-програмата за дейността за тази година. За кратко 
събранието бе прекъснато от лошата вест за смъртта на  Стойчо Филев, почетен 
член на СГБ. Тя бе неочаквана и накара всички спонтанно да отдадат почит с едно-
минутно мълчание в негова памет. Събранието продължи, настроението на всички 
бе помрачено от скръбната новина. 

Предложения по промени в устава не постъпиха. След изчерпване на дневния 
ред общото събрание на пълномощниците бе закрито.

Стефка Тончева, координатор на РО-Русе 

В  Дупница:
Жестовият език – най-обсъжданата тема

Съботният 22 април бе ден за равносметка на районната организация на глухите 
в Дупница – още в 9,30 сутринта залата на клуба започна да се изпълва с хора. Тук 
щеше да се проведе годишното отчетно събрание на пълномощниците. То започна 
в уречения час, тъй като имаше пълно мнозинство. 

Двата отчетни доклада – за дейността на организацията през изминалата 2016 
година и на контролната ревизионна комисия, заедно с проекто-програмата за 
дейността бяха предварително разпечатани и раздадени на пълномощниците, за-
това председателят на РС на РО прочете кратко резюме и се премина към проек-
то-програмата за дейността за 2017 година.

 И тъй като почти навсякъде в страната годишните отчетните събрания още от 
миналата година се превърнаха в дискусионни клубове, на които откровено и ис-
крено се обсъждаха проблемите и се предлагаха идеи за обогатяване на дейност-
та - така и сега пълномощниците в залата на дупнишката районна организация се 
включиха активно при обсъждането на проекто-програмата. Борислав Денков, 
председател на ТО-Благоевград пръв даде тон, като засегна болната и проблемна 
тема за българския жестов език и неговото състояние в момента. Петра Ганчева се 
присъедини към изказването му с информация за различните жестове, използвани 
за една и съща дума в отделните региони на страната, което допълнително затруд-
нява общуването. Един след друг хората започнаха да дискутират помежду си и се 
наложи водещият събранието да прекъсне разговорите, за да може събранието да 
свърши своята работа и да продължи по точките от дневния ред. 

Предложения за промени в устава  на СГБ също имаше – много от тях бяха пред-
ложени още на отчетните събрания в ТО, които ще се изпратят за разглеждане пред 
специално определената за това комисия, която да ги предложи на пълномощни-
ците на СГБ по време на тяхното общо събрание. 

Накрая пълномощниците от районната организация приеха единодушно от-
четните доклади и програмата за дейността през 2017 г. След закриването на съ-
бранието поради изчерпване на дневния ред, всички се разделиха с пожелания за 
здраве и благополучие през годината.

Петра Ганчева

Отчетоха се и пълномощниците на РО-Бургас
Отчетната кампания за Бур-

гас приключи на 23-и април със 
събранието на пълномощници-
те на районната организация, 
което се проведе съгласно ука-
занията на УС на СГБ и приетия 
дневен ред.  Събранието имаше 
кворум и започна веднага, тъй 
като присъстваха 15 делегати.

Председателят на районната 
организация Евдалина Тодоро-
ва прочете отчетния доклад за 
дейността през изминалата го-
дина,  в който бяха подчертани 
най-важните участия и прояви 
на национални мероприятия 
и регионално ниво. След  от-

четния доклад  и доклада на РКК бе дадена думата за разисквания, предложения и 
допълнения.  Основните обсъждания бяха посветени на предложения  за органи-
зиране на екскурзии в България и чужбина. Дадоха се и предложения за различни 
прояви и дейност през настоящата година; а също и предложения за промяна и 
допълнение към устава, свързани основно със сроковете за плащане на членския 
внос и мандатността, както и правата на живеещите в чужбина членове на СГБ.

Накрая, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. Всички пъл-
номощници бяха настроени позитивно и събранието премина спокойно и делово. 
Като пр иятен завършек всички присъстващи делегати пожелаха да си направят за 
спомен обща снимка.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

В София:
 В съгласие за общата бъдеща работа

На 19 март 2017 г. се проведе годишното отчетно  събрание  на  районната орга-
низация на глухите в София. От 20 членове присъстваха 13 души, което даде леги-
тимност на делегатите да пристъпят към равносметката на изминалата 2016 г. 

Председателят на районната организация Дамян Калчев поздрави участниците в 
отчетното събрание и представи прекрасна презентация със слайдове за дейност-
та през изминалата година. Той изрази мнение, съобразено и с констатациите  от  
отчетните събрания на териториалните организации към РО-София, че годината бе  
трудна и много от проблемите се решаваха своевременно, с такт и разбиране от 
членовете на районния съвет. Ръководството на РО проявяваше далновидност и 
търпение за преодоляването на техническите проблеми, както и  разбиране към 
проблемите на всеки един  от съюзните членове. 

Изказванията на делегатите бяха доста динамични. Имаше и критики, но и пох-
вали към ръководството, а също и за отзивчивостта в работата на председателя  
Дамян Калчев.

 Накрая, решенията на общото отчетно събрание бяха взети с пълно съгласие - 
както презентацията за изминалата година, така и за представената  програма за 
работа с предстоящите събития и мероприятия за тази година. 

Зоя Гюрова

Отчетните събрания на РО-Ямбол
На 28 и 30 март т. г. се про-

ведоха годишните отчетни 
събрания на ТО-Ямбол и 
ТО-Сливен, които преминаха 
по предварително обявения 
дневен ред. Бяха предста-
вени отчетите за дейността 
на ТО за 2016 г.; приемане на 
програма за дейността през 
тази година и с обсъждане на 
предложения за изменение  и 
допълнение на Устава на СГБ. 

По време на събранията присъстващите съюзни членове  поставиха въпроси и 
предложения за реда и начина на отпускане на  целевите помощи за жестомимични 
услуги; мероприятията на РО през настоящата година; плащането на членския внос 
и ползването на почивните съюзни бази.

След приключване на изказванията отчетните доклади и програмата за дейност-
та се приеха с пълно мнозинство с явно гласуване. Накрая, поради изчерпване на 
дневния ред, събранията бяха закрити.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол
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ЛИЧНИ

ЖЕСТОВИЯТ  ЕЗИК – НЕЩО СЕРИОЗНО ИЛИ НЕЩО ЗАБАВНО?!

ЕЗИКЪТ НА ЗНАЦИТЕ – ИСТОРИЯ И ФАКТИ

Горният въпрос ми дойде на ум, когато в една статия прочетох 
следното: „…Много хора виждат в езика на нечуващите нещо за-
бавно, някаква тайнствена игра...”  До същия извод стигнах, кога-

то в началото  на всеки курс за изучаване на жестовия език (ЖЕ), който 
Съюзът на глухите в България (СГБ) провежда, на блиц-анкетата защо 
искат да го научат, най-често срещаният отговор бе: „От любопитство”; 
„За да науча нещо ново”. Но когато се разбра, че трябва да го учат цяла 
една учебна година, още на второто занимание се отказаха. Разбира се, 
идват и хора, осъзнали, че ЖЕ е  средство за хората, затворени в тиши-
ната да получават по-пълноценна информация от околния звучащ свят 
чрез неговата помощ. Жестовият превод по телевизиите,  концертните 
изяви на  групите за синхронно пеене с мимика и жест, между които из-
вестната група „Жестим”, предизвикаха голям интерес. Тези факти под-
сказват, че ЖЕ не е „нещо забавно”, а  е един сериозен език, какъвто е 
всеки един чужд език, който, за да се овладее трябва да се изучава 
продължително време. Минималният срок  за овладяване на неговите 
основи е 8-9 месеца, при четиричасова седмична заетост. Но след това 
са нужни години за практическо натрупване и усъвършенстване. В дру-
гите държави той се изучава около 4 години във висшите учебни заве-
дения, като всеки друг академичен предмет. У нас от няколко години се 
преподават ограничен брой часове за неговото усвояване от студенти-
те във Факултета за начална и предучилищна педагогика (ФНПП) и във 
факултета по богословие към СУ „Климент Охридски” по методика, про-
грама и учебни пособия, изготвени от СГБ за педагози, които ще имат 
контакти със слуховоувредени хора.

Както писах по-горе, ЖЕ се учи както се учи всеки друг език. Раз-
ликата е, че вместо чуждите думи се заучават  и запомнят жестовете 
на думите. Той е визуален език. И не е просто ръкомахане. Жестът на 
всяка дума има определена задача. Той не е случаен. С ръце се рисува 
точно, изобразяват се във въздуха значението и смисълът на думата 
по определен неин признак. Така жестът прави думата видима, разби-
раема. Напр. как ще изобразим  с ръце  по характерен признак думите  
„Книга”, „Химикалка”, „Пиша на компютър”, „Вали дъжд”? Просто изо-

бразяваме с ръце как разтваряме книга; как пишем с химикалка; как 
пръстите ни пишат с клавишите на клавиатурата;  как падат  капките 
на дъжда върху земята.

Специалистите-сурдопедагози (учители на глухи деца) са изслед-
вали как се създават жестовете на думите и са създали така наречени-
те   „класификации на жестовете”. В практиката ми като най-подходяща 
съм възприела класификацията на проф. д-р Любомир Савич, спо-
ред която жестовете са няколко вида: показни – с ръце се показват 
(посочват) предметите, към които трябва да се насочи вниманието; 
рисуващи (изобразяващи) - с едната или с двете ръце се изобразя-
ват предметите и явленията – напр. картина на стената; птица, която 
размахва криле, когато лети; часовник на ръката и пр.; имитиращи 
(копиращи) - те са  най- разпространените, защото е  най-лесно да 
се изобрази с  жестове действието или думата, напр. „карам ски”, „плу-
вам” „обличам се”, „мия си ръцете” и пр. Но има  и още една категория, 
така наречените символични (абстрактни) думи. В тях трябва да се 
запомни  жестът и движението на ръцете според  това какъв символ 
изобразяват – като напр. за думите „Конституция”, „Правителство”, 
„Гражданин”, „Проблем”, „Принцип” и пр. И е много важно движението 
да бъде точно, защото и най-малкото отклонение променя смисъла на 
думата!

Хората със слухова загуба възприемат всичко  само с очите си. Те 
им служат както за гледане, така и за „слушане”. Вече 110 години обра-
зователният процес и обучението в специалните училища за деца с 
увреден слух се водят по така наречения  устен (орален) метод. Стре-
межът е  загубата на слуха да се компенсира с умението да се  разчитат 
думите по движенията на устните на преподавателя. Но това не вина-
ги е лесно и ефикасно. Защото различните хора говорят (артикулират) 
различно. Напр. някои фъфлят, мънкат, заекват, говорят със стиснати 
зъби или устни, или пък имат много бърз говор. И не всички ученици 

с увреден слух могат еднакво  бързо да усвоят и да практикуват отчи-
тането по движенията на устните! Особено, ако са и с увреждане на 
очите. 

Знае се, че очите са чувствително сетиво. Бързо се уморяват, особе-
но ако се напрягат да  разбират  движенията на устните. А когато  този, 
който говори, се намира  по-далеч, напр. на събрание или по време 
на беседи, лекции и др., разстоянието също затруднява отчитането 
по устните. Именно тогава идва на помощ визуалният жестов език – 
изобразяването на думите с  жестове помага по-бързо и по-лесно да 
се отчита по устата, да се  разбират по-добре уроците, информацията 
от околния звучащ свят. И не само това. В българския език има много 
думи, които при изговаряне трудно се различават, защото движението 
на устните е почти еднакво, като напр. „поп – боб”; „питон – бидон” и 
др., което също затруднява отчитането. Именно затова хората с  про-
блеми на слуха имат непрекъсната необходимост от помощта на визу-
алния жестов език. Затова и тези, които имат желание да го изучават и 
да бъдат преводачи, имат благородната мисия да са истински полезни 
на нечуващите. 

Още повече това е важно за учителите, които работят със слухово 
увредени деца - те задължително трябва да владеят ЖЕ в цялата му 
пълнота. Но за съжаление  у нас се насажда страхът  от говоренето и 
обясняването с жестове! Особено у родителите на  нечуващите деца, 
което е погрешно, така на тези деца им се прави мечешка услуга. На 
тази тема  може още много да се говори. Защото, въпреки Конвенция-
та на ООН за правата на хората с увреждания в частта, отнасящасе до 
въвеждането на жестовия език в обучението и ползата от него нався-
къде, където има хора със слухови проблеми, у нас в България е все 
още на кота нула. Има едно голямо неразбиране от типа на „ Ситият на 
гладния не вярва”.

Миряна Мошевa

Най-ранният запис на знаков/
жестов език е от пети век преди 
новата ера, в „Cratylus” на Платон, 
където Сократ казва: „Ако не го-
ворим в един глас или един и същ 
език, а искам да кажа нещо, то бих се 
опитал да направя знаци чрез пре-
местване на ръцете, главата и ос-
таналата част от тялото ми.” А пър-
вият модерен трактат за езика на 
знаците е публикуван през 1620 
от Хуан Пабло Бонет със заглави-
ето „Изкуството за преподаване на 
aнеми хора, за да говорят” (снимки 
1и 2).

Мнозина от вас ще се изненадат 
от установения факт, че глухотата е 
значително по-сериозно увреж-
дане от слепотата по отношение 
на въздействието, което има вър-
ху мозъка. И това не е, защото мо-
зъкът на слухово увредения човек 
е по-различен от този на чуващия 
– а защото е установено какво 
огромно въздействие върху мо-
зъка оказват както говоримият, 
така и писменият език, и според 
учените има безспорни доказа-
телства, че езикът е неделима 
част от мозъчните функции.

Тези, които са родени напълно 
глухи, могат да комуникират само 
чрез езика на знаците. За мнозин-
ството от тях е истинско чудо, ако се 
научат да говорят, защото в повечето 
случаи са родени с увредени гласни 
струни. Навярно не всички знаят, 
че повечето от напълно глухите 
хора мислят на езика на знаците. 
Те виждат един „вътрешен глас” 
в собствената си глава - по-умест-

но е да кажем, че чувстват, този 
вътрешен глас, който ги кара да 
мислят.

През 1880 г. е било взето реше-
нието, че глухите хора не трябва 
да използват езика на знаците и 
трябва да използват говоримия 
език изцяло - защото по този на-
чин това ще им позволи да се 
интегрират по-пълно в света на 
чуващите. В действителност мно-
го от негативните последици на 
това решение се разбират едва 
сега. Първото такова изследване е 
направено от професор Рубен Ко-
нрад от университета в Кеймбридж 
през 1970 г. По време на изследва-
нето професор Конрад тествал спо-
собността за четене на глухите мла-
дежи, обучени по оралния метод и 
открил, че глухите тийнейджъри 
могат да прочетат отделни думи 
на ниво осемгодишно дете, като 
това, което четат, често не го раз-
бират, особено смисъла на пълно-
то изречение. Проблемът бил, че 
те не са могли адекватно да разра-
ботят своя „вътрешен глас”, поради 
ограниченото им възприемане на 
говоримия език, който няма как да 
чуят. По този начин, без вътрешния 
си глас, те нямат слухови образи, 
които да се задържат в краткосроч-
ната памет, за да могат да оформят 
цяло изречение (снимка 3).

Оказало се, че напълно глухи-
те хора, които са били принудени 
да използват само говорим език, 
са само едва малко по-добре, от-
колкото тези, които не знаят друг 
език, от гледна точка на техните 
мозъчни функции. Последните из-
следвания показват, че мозъците 
на напълно глухите хора никога 
не успяват напълно да възпри-
емат говоримия език по начина, 
по който се възприема езикът на 
знаците (жестовете), вкоренен в 
мозъците им като език;  основно 
те никога не успяват да разрабо-
тят такъв „вътрешен глас”, който е 
необходим за мозъка и чрез който 
се обработва информацията: „Все 
още има много дебати за това какви 
трябва да са минималните нива на 
експозиция, необходими за стиму-
лиране на езиковите центрове. Но е 
ясно, че глухите деца се нуждаят 
от началото на опита на някакъв 
език, за да бъдат добри комуни-
катори в по-напреднала възраст”, 
казва професор Дейвид Ууд, водещ 
обучението на глухите в универси-
тета в Нотингам (снимка 4). Вече е 
установена като безспорен факт 
теорията, че преподаването само 

на говорим език (т. нар. „орален 
метод”) води до това, че „вътреш-
ният глас” не може да направи 
връзка между звуците и фонеми-
те и да състави от тях цялостни 
думи и изрази и реално мозъ-
кът се бори с неща, които са аб-
страктни. А тези от глухите хора, 
които се обучават на езика на 
знаците, имат по-малко пробле-
ми с разбирането на говоримия 
език и, както е отбелязано по-го-
ре, притежават и способността 
да имат „вътрешен глас”, който 
разбират, който им „говори”. Смя-
та се, че за да го има този глас, мо-
зъкът трябва да има структуриран 
език, от който да „тече информация 
от разстояние” - подобно на опера-
ционната система на компютрите. 
Така абстрактните понятия могат да 
бъдат по-лесно разбрани и по този 
начин разбирането на говоримия 
език, на звуците и текста едновре-
менно става значително по-лесно. 
Оказва се, мозъкът възприема ези-
ка на знаците, точно така, както той 
се отнася към говоримия език, при 
това с помощта на една и съща част 
от лявото полукълбо. 

Поради констатациите на уче-
ните, че оралният метод за пре-
подаване на глухите не е така ус-
пешен, той бе отхвърлен изцяло 
в полза на „двуезичното” обра-
зование, при което езикът на зна-
ците се използва за преподаване, 
а говоримият език се ползва като 
допълнителен език.  „Билингвизмът 
все още е като един много горещ 
картоф”, казва Миранда Пикерджил, 
шеф на услугите за глухи ЛЛЕА 
(Leeds Local Education Authority) и 
продължава: „Ние понесохме много 
критики и бяхме обвинени, че едва 
ли не затваряме глухите деца в гето. 
Глухите платиха голяма цена за 
това, че старите методи на обу-
чение, които им бяха наложени, 
не постигнаха очаквания успех. 
Не само, че те не можеха да ко-
муникират пълноценно, но и не 
можеха да мислят равнозначно, 
защото буквално бяха лишени от 
техния естествен „вътрешен глас”, 
техният код, който отключваше 
мисленето им.”

Езикът на знаците, който се из-
ползва в Съединените щати (ASL 
- Аmerican Sign Language) е много 
по-различен от други видове езици 
на знаците и най-същественото 
в него е, че използва предимно 
жестове с ръце, без артикулира-
не, без мимики на лицето, докато 
повечето езици на знаците раз-
читат предимно на изражението 
на лицето и на други физически 

изрази, освен на самите знаците, 
изразявани чрез ръцете и пръ-
стите (снимки 5, 5а и 5б).

Нека не забравяме и друг факт - 
макар вече да съществуват много 
стандартни езици на знаците, има 
също толкова т. нар. „опростени 
знакови езици”, използвани сред 
семействата с глухи, особено ако 
родителите са чуващи, а децата - 
глухи. В такива семейства често се 
развиват многобройни домашни 
знаци с тяхна специфична струк-
турирана система за използване 
на знаците, за да могат да общу-
ват помежду си. Тези прости „зна-
кови езици” обикновено се наричат   
„домашни знаци” или „кухненски 
знаци”. И друг, не по-малко важен 
факт е, че повечето езици на зна-
ците нямат нищо общо с говори-
мия език от същия район. С други 
думи, по-голямата част от различ-
ните езици на знаците не са раз-
работени на база говоримите 
езици. Освен това, повечето езици 
на знаците са били измислени от 
глухите и носят много малка ре-
ална прилика с говоримия език 
като форма. Не на последно място 
е и важният факт, че подобно на го-
воримите езици, тези на знаците 
имат диалекти. Така например, в 
британския жестов език, жестът за 
„кола” е вдигнати пред тялото два 
юмрука в позицията на 10 и 14 часа, 
които леко се клатушкат, сякаш уп-
равляват въображаем волан на 
колело. Въпреки това, в Нюкасъл, 
Англия, юмруците вече са в друга 
позиция - заедно с удължените пръ-
сти, но със същото движение - т. е. 
общият жест е много подобен, но 
точният жест варира според реги-
она. Същото явление го има и тук, 
в България – жестовете за „хляб” 

са различни за различните реги-
они в страната. И един интересен 
факт от САЩ: съществен белег на 
южняшкия знаков език е, че там 
жестовете се изобразяват много 
по-бавно, отколкото в северните 
части на САЩ, т. е. те имитират про-
влачения говор на южняците. На-
ред с различните диалекти, същест-
вуват и многобройни такива между 
различните общности на глухите. 
Това се дължи на различните „до-
машни знаци”, които намират своето 
място в тези групи (снимки 6 и 6а).

И НАКРАЯ - когато четете ста-
тии, написани от хора, които са 
активни членове на глухата кул-
тура, ще забележите, че поняко-
га изписват главно „D” в „Deaf” 
(глух), а понякога - с малко. 
Това е така, защото с малкото 
те отбелязват глухотата като 
медицински проблем, докато 
с главното показват принад-
лежността си към общността 
на глухите и тяхната култура. 
Т. е. те по този начин подчер-
тават разликата между хората, 
които активно приемат тяхната 
глухота и са членове на общ-
ността на глухите и културата 
им, и онези от тях, които са глу-
хи, но са си сложили имплант, 
който им позволява да чуват. 
Така те показват, че може да 
са живели целия си живот в 
света на глухите и нямат ин-
терес да живеят в света на чу-
ващите. Или, с други думи, те 
показват чрез главното и мал-
кото „D” нивото на загубата на 
слуха - с главното обозначават 
тези, които са напълно глухи, а с 
малкото - тези, което имат няка-
къв процент запазен слух.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по мате-

риали от сайта на ASL
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УЧИЛИЩЕТО ЗА ГЛУХИ „Д-Р РЕЙЖНТЖЕС” 
В МОРАТУВА, ШРИ ЛАНКА

Как започна всичко
Когато през 1973 г. пристига в Шри Ланка и разбира, че де-

цата с увреден слух там не ходят на училище и не се обучават 
изобщо да четат, пишат и говорят, холандската учителка на 
деца с увреден слух Тинеке де Силва решава да създаде специ-
ално училище за тях. Запознанството си с тази страна Тинеке 
дължи на съпруга си, с когото се запознали същата тази годи-
на. Следващата година Тинеке тръгва на обиколка из странта и 
стига до най-отдалечените села, където издирва глухи деца, за 
да им помогне. 

През 1982 Тинеке създава благотворителна фондация за 
подкрепа на училището за глухи деца в Шри Ланка със седа-
лище в родния й град – Еншеде, Холандия. Училището носи 
името на холандския лекар д-р Рейжнтжес, който е специалист 
по ушни, носни и гърлени заболявания, ръководил специали-
зираното училище за деца с увреден слух в Еншеде, където Ти-
неке е работила заедно с него 12 години.

През 1983 г. семейство де Силва пристигат в Шри Ланка, за 
да подготвят създаването на училището.  Като начало наемат 
в третия по големина град на Шри Ланка Моратува една сгра-
да и в нея на 2 февруари 1984 г. откриват учебната година с 6 
деца, ръководител на училището и 2 учители. Преподаватели-
те са преминали специално обучение в училището за глухи в 
Индия. Броят на децата с увреден слух нараства бързо и Тине-
ке изпраща призиви с молби за дарения до няколко холанд-
ски фондации и организации. Отзовава се една от най-старите 
холандски фондации, Уайлд Ганцен (Wilde Ganzen), която под-
крепя хора с увреждания в развиващите се страни. Тя дарява 
средства за строеж на втора сграда, която е готова през 1988 
г. Със средства от други спонсори са вдигнати още нови по-
стройки, които са готови през 1993 г., когато броят на глухите 
ученици вече е достигнал до 100. И тъй като от основаването 
на училището са изминали десетина години и децата, обучени 
в него, вече са пораснали, се налага да се търсят нови сред-
ства, за да се построят жилищни помещения за тях. Тъй като 
повечето от учениците живеят далеч от Моратува, в архите-
ктурния план на новите сгради и съоръжения са включени и 
жилищни помещения за новите ученици, открити през 2000 г. 

Малко по-късно са построени компютърният център, биб-
лиотеката и центърът за речева терапия, които са дарение от 
посолството на Холандия в Коломбо. През 2008 г. е открит и 
центърът за професионално обучение, оборудван с шевни ма-
шини. В него има и отделни зали за професионално обучение 
по готварство с кухненско оборудване и специален салон, в 
който навършилите пълнолетие ученици се обучават тради-
ционната за страната бюти култура. 

През 2009 г. е създаден специален тръст, разширение на 
фондацията на Тенеке де Силва в Холандия. Двама от членове-

те са от, а останалите - от Шри Ланка. Всички притежават богат 
опит в различни професии – счетоводство и финанси, право, 
бизнес мениджмънт; един е бивш съветник по националната 
сигурност, а негов колега - застрахователен експерт. Членове-
те на борда търсят и предават информация за бъдещи спонсо-
ри и прехвърлят даренията на училището за глухи.

Обучението се извършва по програми, които се прилагат и 
в останалите училища в страната. Само методите на препода-
ване са по-различни, предвид слуховото увреждане на учени-
ците. Чрез логопедична терапия, драма, танци, експресивни 
и арт класове децата с увреден слух се научават да изразяват 
себе си и да придобиват самочувствие, за да могат да се вклю-
чат напълно равнозначно в обществото.

Училището разчита изцяло на дарения и спонсорство. По-
вечето родители на учениците не са образовани и не смятат 
за важно да изпратят децата им да са образовани. Затова обу-
чението е напълно безплатно. С идването си в училището вся-
ко дете преминава през аудиометричен тест с изследване на 
загубата на слуха и получава безплатен слухов апарат. Освен 
с необходимата апаратура, чрез която учениците получават 
най-прецизно изследване на загубата на слуха, училището 
разполага и с логопед, който провежда ежедневна терапия с 
всяко дете.

Обучение

Обучителните класове не са организирани на база възрас-
тта на децата, а са съобразени с техните когнитивни способ-
ности (т. е. способността им да разбират смисъла от извърш-
ването на определени дейности като четене, преглед, наблю-
дение и др.).  Преподават се всички предмети от основните 
училища, като се отделя голямо внимание на темите, в които 
децата да изразяват себе си, тъй като това е област, където те 
обикновено имат проблеми.  Чрез опитен учител по драма-
тургия и музика децата се учат да освобождават потиснатата 
си емоционалност. Уроците по танц са под акомпанимента на 
барабан, за да могат по-добре да почувстват вибрациите. По 
време на почивните дни децата се обучават от квалифициран 
художник, който им преподава уроци по рисуване и голяма 
част от учениците са спечелили различни награди на худо-
жествени конкурси.

Когато учениците достигнат 18-годишна възраст, могат да 
изберат една от следните програми за професионално обу-
чение: компютърна грамотност, шиене и батик, фризьорство, 
готварство и хлебни изделия, селско стопанство.

Доброволци
Училището ежегодно е посещавано от доброволци, които 

помагат на персонала и се включват в учебно-образователния 
процес. Един от тях – Рамеш де Силва от Германия, прекарал 
една година като доброволец, разказва: „Това, което със си-
гурност мога да кажа е, че разширих значително умствения си 
кръгозор, докато работех в училището. Моят опит с глухи беше 
много малък – срещал съм глухи хора в метрото, гледал съм и 
филми за глухотата, като „Отвъд тишината” („Beyond Silence”) в 
който сюжетът е изграден върху взаимоотношенията и пробле-
мите между глухите родители и чуващата им дъщеря. Но когато 
изведнъж попаднах сред тях там, на поляната пред училището, 
разбрах, че липсата ми на опит не е от съществено значение, 
защото всичко тръгна много естествено -  те ми помахаха, на-
правиха гримаси и показаха на техния жестов език знак, който 
разбрах прекрасно. Отначало използвах метода на пантомима-
та, докато усвоявах в крачка нужните ми знаци, за да комуники-

рам и съсредоточа вниманието си върху всеки един от тях. Този 
урок, който научих в първия ден, запомних завинаги – комуни-
кацията винаги е възможна, стига да имаш желание! Научих тех-
ния жестомимичен език; научих се да отчитам по устните това, 
което ми казват; научих се да разчитам и техния писмен синхал-
ски език. Дори възприех тяхното чувство за хумор и можехме 
да се шегуваме заедно, а също и да се караме без глас (което 
се случваше много, много рядко!). Всъщност моят едногодишен 
стаж в училището беше по-скоро като преоткриване на всичко, 
което знаех още от дете, но съм го забравил. За тази една годи-
на в училището аз не само се научих да възприемам визуалната 
комуникация, но също така развих и способността си да чувам 
това, което другите не чуват – като например да търся подходя-
щата музика за пантомимната или драматичната сценка. Да, аз 
действително започнах да слушам по-внимателно!”

За Шри Ланка

Днешната демократична социалистическа република Шри 
Ланка е известна до 1972 г. като остров Цейлон. Тропическа ос-
тровна държава, Шри Ланка е разположена до южния бряг на 
индийския субконтинент и граничи на север с Индия, а на юг с 
Малдивите. Страната има значителни запаси на железни руди 
и висококачествен графит. Най-важното природно богатство на 
Шри Ланка обаче остават скъпоценните и полускъпоценните 
камъни (диаманти, циркон, рубин, сапфир, акварин и др.). Око-
ло 36% от населението е заето в селското стопанство, основната 
му храна е оризът. Страната е истинска „градина на подправки-
те” – произвеждат и изнасят огромни количества черен пипер, 
канела, джинджифил, индийско орехче, ванилия, шафран и др. 

Населението е съставено основно от синхали, изповядващи 
будистката религия (74%) и тамили-индуисти (18%). Синхалите 
са потомци на индуси, които към V в. пр. Хр. се преселили на 
острова и постепенно се смесили с местното население. Тами-
лите нахлули на острова преди около 1500 години. В своята ис-
тория Шри Ланка страда много от гражданските войни между 
синхали и тамили, които избухват периодично през годините. 
Напрежението между двата етноса трае вече няколко века, като 
през 1983 г. се превръща в яростна гражданска война. Много та-
мили, особено в северните и източните части на страната, искат 
да се отделят в независима държава. Във въоръжения конфликт 
между правителствените сили и тамилската бунтовническа гру-
пировка (наречена „Тигри за освобождението на Тамил Елам” 
или „тамилските тигри”), загиват над 60 000 души. Преговорите 
за временно прекратяване на огъня през 2002-2003 г. дават на-
дежда за по-голяма автономия на тамилите.

Превод Петра Ганчева
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UNI - комуникация между глухи-чуващи 

От клетките с чертичка по поска на часовниковата стрелка:
1. Голям християнски празник. 2. Владетел на страна с монархическо управле-

ние. 3.Сан на висше духовно лице, което възглавява самостоятелна православна 
църква. 4. Унгарски пианист, композитор и диригент /1811-1886/ - „Божествена 
комедия”. 5. Уединено общежитие на монаси и монахини: обител. 6. Град в Югоиз-
точна Франция. 7. Женен православен духовник. 8. Малък, млад орел. 9. Неженен 
православен духовник /мн.ч./

Съставила:  Василка Кирова

КРЪГОСЛОВИЦА

ВКУСНО

UNI е технология за разпознава-
не на жестове, разработена от Leap 
Motion, която превежда езика на зна-
ците в говорна реч. Сензорът за Leap 
Motion използва камера, която следва 
движението на всяка ръка и пръстите. 
Успоредно с това UNI притежава спо-
собността да разпознава казаното на 
глас, което превръща в писмен текст. 
С други думи технологията в устрой-
ството осигурява лесна, двупосочна 
комуникация между хората с увре-
ден слух и тези, които чуват – за да 
могат да общуват по естествен път на 
собствения си език и да се разбират по-
между си.

Най-хубавата част в UNI е, че позво-
лява на притежателите си да качват 
най-новите или усъвършенствани и 
променени вече жестове с помощта 
на функцията за качване Sign Builder. 
Така качените знаци стават достъпни за 
всеки потребител на UNI. Подобно на 
сайта „Уикипедия”, където информаци-

ята е отворена да се попълва и допъл-
ва - на същия принцип работи и UNI. 
По този начин могат да се добавят нови 
термини и жестове към вече съществу-
ващия жестов език.

UNI е създаден от екип глухи ин-
женери от Рочестърския технологи-
чен институт с дизайн, програмиране 
и опит от фирмите Nintendo, Microsoft, 
Railcomm, Inc. и ZVRS. Системата UNI 
включва таблет, смарт и мобилно при-
ложение. Устройството не изисква 
връзка с интернет, за да работи. UNI е 
съвместима с Dell Venue Pro 8 (системна 
програма за таблети). В момента разра-
ботчиците работят по съвместимостта с 
Android и IOS. 

Засега UNI, която ползва английски 
говорен език и американски жестов 
език, се продава в сайта  IndieGogo  за  
199 $, цената му на дребно е 499 $.

Превод Петра Ганчева

СУДОКУ

Отговор от бр. 7

Судоку се играе на решетка, която се 
състои от 9 x 9 пространства, разпреде-
лени на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9, без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

Баница с лапад, сирене и 
праз, със заливка от газирана вода и 

кисело мляко

ПРОДУКТИ:
1 опаковка кори за баница, 300 г лапад, 2 стръка праз лук, 2 яйца, 

200 г сирене, 150 мл. газирана вода, 300 г кисело мляко, 150 мл. 
олио.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Зеленчуците се измиват и подсушават. Лападът се нарязва на 

ивици, а празът на средни по големина кръгчета. Задушават се в 
част от олио и щом омекнат, се добавят натрошеното сирене и раз-
битите яйца. Разбърква се и се сваля от котлона. 

В намазнена тава се редят слоеве от 2 кори за баница и плънка, 
докато плънката свърши. Отгоре се завършва с 3-4 кори. Разрязва 
се на парчета с желаната за сервиране големина. Олиото се сгоре-
щява и с него се заливат разрезите, направени в баницата. 

Киселото мляко и газираната вода се разбиват. Щом фурната е 
силно загрята, със сместа се залива баницата, и веднага се слага да 
се пече. 

Миряна Николаева

Пролетната умора е най-често срещаното 
оплакване на хората в този сезон. Тя се появя-
ва след зимата, когато заради студеното време 
и дългите нощи двигателната активност е огра-
ничена и човек е лишен от разнообразен на-
чин на живот. Картината се допълва и от увели-
чената консумация на месо през зимата, която 
неминуемо се е отразила на фигурата и почти 
всеки е завладян от желанието да се раздели с 
натрупаните 3-5 килограма отгоре.

В крайна сметка  организмът сам опреде-
ля нуждите си от храна. И когато ни връхлита 
глад за определен вид продукт, тялото просто 
ни съобщава, че някои вещества не му дости-
гат. Желанието да ядем повече хляб при на-
личието на други по-интересни ястия и дели-
катеси, говори че човек е в стрес и преумора 
и му липсва витамин В.

Комбинацията от калций и аминокиселина-
та триптофан събуждат нуждата от сирена, 
които са необходими на костите и са фактор 
за борба с потиснатото и лошо настроение. 
Съпротивата на желанието да си угодим може да до-
веде до усещане за наказание и да увеличи риска от 
депресивен синдром. Много полезни са ягодите, 
които съдържат витамин С. Те спомагат и за по-бър-
зото изхвърляне на токсините.

Не се лишавайте от портокали и ананаси, защо-
то борят стреса и стимулират имунитета. За пове-
че енергия хапвайте банани, които са много богати 
са калий и на естествени въглехидрати. Те мигновено 
дават сила, а освен това укрепват стомашната стена 
срещу киселини. Към групата на необходимите хра-
ни лекарят причисли сливите, боровинките, къпи-
ните – пресни и сушени, както и стафидите.

С консумацията на ядки организмът си набавя 
протеини, полезни мазнини, витамин В и селен. 
Затова те имат позитивен ефект върху настроението 
и чувството за удовлетвореност. Достатъчни са 2 
супени лъжици на ден или 30 грама. Още в древ-

ността медът, орехите и смокините са били при-
знати за най-добрата храна на мозъка. 

Парадоксално, но е факт, че пастите и спагетите 
са отличен източник на протеини и сложни въгле-
хидрати, които освобождават енергията си бавно и 
засищат за дълго, отбеляза гастроентерологът. Той 
добави, че съдържат аминокиселини, спомагащи 
производството на ендорфини. Липсата им при ди-
ета за отслабване води до апатия и депресия.

Борбата с пролетната умора освен с рационал-
но хранене, трябва да се подпомогне и с повишена 
двигателна активност. Човек трябва да спортува или 
поне да се движи повече на слънце, въздух, сред зе-
ленина и край вода. Това зарежда организма, въз-
приятията му борят депресията и се стимулира 
отделянето на хормоните на щастието, които са 
основен елемент и за доброто самочувствие.

Текстът е със съкращения от интернет 
страницата „Боленздрав.ком”

Най-полезните храни през пролетта


