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ПРЕД XXVII ФЕСТИВАЛ НА 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА СГБ

РЕАЛИЗИРАХМЕ ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА 
ОБУЧЕНИЕТО НА ГЛУХИТЕ УЧЕНИЦИ

„СЪТВОРЕНИ ОТ ТИШИНАТА”

ПРЕЗИДЕНТЪТ  РУМЕН РАДЕВ ПОЛУЧИ 
БУТИЛКА КРЕАТИВЕН ВЪЗДУХ ОТ 
LEMUR SOCIAL CREATIVE STUDIO

В редакцията на вестника 
дойде една хубава вест, придру-
жена с много снимки, изпратена 
от младия и преуспяващ Асен 
Тричков, син на Петър и Елена 
Тричкови от Дупница (Петър 
Тричков е член на УС и предсе-
дател на РО-Дупница).

 Асен Тричков е част от спло-
тената общност на „Ротаракт клуб 
София-Тангра”, създаден в служба 
на обществото, спонсориран от 

„Ротари клуб София Тангра”, който 
е член на Ротари Интернешънъл 
(световната асоциация, включ-
ваща в себе си повече от 26 000 
Ротари клубове). Клубът основно 
подпомага деца в неравностойно 
положение и от момента на съз-
даването си до сега е осъществил 
безброй инициативи и проекти 
(подробно за дейността на клуба 
ще намерите в сайта им - http://
rotaract-tangra.org/novini/).

 Прекрасната инициатива, за 
която ни разказва Асен Тричков, 
заслужава адмирации –  той са-
мият е с нормален слух, но се е 
посветил с цялата си всеотдайност 
в подпомагането на децата с увре-
ден слух!  

 Ето и споделеното за прекрас-
ната инициатива на членовете на 
клуба от Асен.

Четете на стр.3

В продължение на два дни - 25 
и 26 април,  на територията на  Со-
фия Тех парк в рамките на Webit 
2017, беше представена социал-
ната концепция на Lemur Social 
Creative Studio. 

 Първият изцяло самостоятелен 
проект на Lemur – JAMBA, е  плат-
форма за кариерно развитие на 
хора с различни възможности.

На щанда на българския стар-

тиращ бизнес бяха поканени като 
партньори представители на Съ-
юза на глухите в България, Сил-
вана Павлова - координатор кул-
турно-масова дейност на Съюза 
на глухите в България; Росица Ка-
раджова, председател на младеж-
ката организация към СГБ и Кирил 
Славов, обучаващ се по проект на 
Lemur Social Creative Studio.

Продължава на стр. 3

Само след 
броени дни 
предстои от-
криването на 
ХХVII  Нацио-
нален фести-
вал на худо-
ж е с т в е н а т а 
самодейност 
на СГБ.

Това е събитие, което винаги 
е „блестяло” с изключителния 
творчески потенциал на нашите 
членове. Нашите фестивали  не-
изменно са  показвали силата  на 
духа ни и нашата изящна  само-
битна култура.

Всеки град в България, в кой-
то сме показвали изкуството си, 
помни изявите на нашите само-
дейци, помни любовта с която 
сме  представяли нашите изпъл-
нения.

Тази година, както вече знае-
те, град Карлово ще е домакин 
на поредния национален  фес-
тивал на самодейците с увреден 
слух. Читалището в града „Васил 
Левски 1861” вече се подготвя да 
отвори широко вратите си за на-
шите участници. Благодарение 
на съпричастността на пред-
седателя на читалището Иван 
Хаджийски ще ползваме залата 
безвъзмездно.

Фестивалът ще е под патрона-
жа на кмета на община Карлово 
Емил Кабаиванов. Провежда се с 
финансовата подкрепа на Аген-
цията за хората с увреждания.

В програмата на фестивала 
ще се представят повече от 150 
наши самодейци. Те ще покажат 
своите изпълнения в четири 
категории – танцови състави 
за фолклорни и модерни тан-

ци; пантомимни състави, или 
драматични (театър с мимика и 
жест) ; групи за синхронно пее-

не; групи за художествено слово 
с мимика и жест.

Фестивалът ще бъде офици-

ално открит на 10 юни от пред-
седателя на Съюза на глухите в 
България Николай Нинов и от 
кмета на община Карлово Емил 
Кабаиванов.

След провеждането на двете 
фестивални сесии – сутрешна 
и следобедна, ще бъдат дадени 
специални грамоти на всички  
представили  се участници.

А вечерта ще бъде най-при-
ятната, когато всички ще бъдем 
заедно на едно от най-прекрас-
ните места в града – на малкия  
красив градски площад, който 
не само ще ни приюти, но и ще 
ни даде възможност за приятел-
ски срещи с жителите на този 
прекрасен български възрож-
денски град. А те вече ни очак-
ват.

(Т)

ГРАД КАРЛОВО, 9-11ЮНИ 2017 Г.

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

Читалище „Васил Левски 1861” 

Първа самостоятелна изложба на художничката с увреден слух 
Мирела Венциславова бе открита в Русе

В деня на славянските пър-
воапостоли Св. св. Кирил и Ме-
тодий 11 май т. г. от 18 часа в 
залата на регионалната библи-
отека „Любен Каравелов” в Русе 

бе открита пър-
вата самостоя-
телна излож-
ба на Мирела 
Венциславова 
„Сътворени от 
тишината”, на 
която присъст-
ваха много 
хора, членове 
на районната 
организация на глухите в града, 
общественици, представители 
на медиите. Бяха представени 
нейни творби - предимно графи-
ки. Организатор на изложбата е 
сдружението „Дунавско сияние”, 

което работи за развитието и 
утвърждаването на духовните 
ценности и културата, и подпо-
мага социалната интеграция и 
личностна реализация на та-
лантливи млади хора.

Четете за 
изявата на стр.  7

Приключиха отчетните събрания в районните организации на 
СГБ.

Като цяло кампанията показа успехи. За ползотворните дебати по 
отношение на  разнообразяването на организационната дейност, за 
възникнали идеи, както и за някои предложения за промени в Уста-
ва на СГБ, направени по време на последните събрания в РО.

Четете на стр. 4-5
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Този път, скъпи читатели, няма да предло-
жа на вниманието ви цифрово сравняване на 
данни от съюзната страница, а ще представя 
някои от най-посещаваните постове в нея.

Много от съюзните членове имат свои 
профили във фейсбук и са последователи 
на страниците, свързани с дейността на 
младите хора с увреден слух – Младежка 
организация към СГБ (МОСГБ) и Младеж-
ка районна организация на глухите в Со-
фия (МРОГС). Напоследък и двете страници 
оптимизираха публикациите и с основание 
предизвикват интереса на всички, които сле-
дят постовете им. 

А те са повече от любопитни: МРОГС пуб-
ликува видеоклип с жестов превод за 
предстоящата обиколка с велосипеди на 
Витоша, която ще стартира от резиденция 
Бояна на 10 юни т. г. В краткия текст към ви-
деото има препратка към сайта „Витоша100 
км” за подробности и информация (снимка 
1). Ще припомня, че един от младите сътруд-
ници на вестника – Георги Панталеев, беше 
сред участниците в тази обиколка миналата 
година и сподели със снимки и кратък разказ 
преживяванията си. Видеото за предстоящата 
обиколка е прегледано от над 1500 души от 
цялата страна. 

Видеоклипът на МОСГБ с жестов превод 
чрез Ева Аврамович, секретар на органи-
зацията, информира за младежкия консулта-
ционен център и карвинг фестивал на смеха 
в Габрово (снимка 2). Видеоинформацията 
накрая завършва с кратко представяне на 

платформата за кариерно развитие на хора с 
различни възможности JAMBA, чието автор-
ство е на Lemur Social Creative Studio. JAMBA е 
онлайн платформа за кариера и обучение на 
хора с различни възможности. От старолатин-
ски JAMBA означава опора, а целите на JAMBA 
са свързани не само с онлайн облик на пазара 
на труда, а и с консултантска опора за осигу-
ряване на среда за предварителна подготовка 
и последващ подбор с цел професионална ре-
ализация на хората с различни възможности. 
Процесът по подбор на платформата предста-
влява специализирана онлайн среда за сво-
еобразна среща между работодател, който 

набира кандидати за работни места и канди-
дати с различни възможности, които могат да 
отговорят на изискванията, съобразени с тех-
ните индивидуални потребности за достъп-
на работна среда. JAMBA осигурява среда за 
изграждане на капацитет у кандидатите, като 
предоставя и възможност за обучения и стаж. 
За тези, които се интересуват от платформата 
Абрамович отправя покана да заповядат на 3 
май в сградата на СГБ в столицата. Видеото е 
прегледано от близо 920 души.

И още една информация на МРОГС, пре-
доставена с видеоклип с жестов превод от 
Иван Иванов, отговорник за туризъм и 
спорт, за предстоящо събитие – рафтинг – е 
прегледана от над 1100 души. Срокът за за-

писване е до 25 май, а събитието ще се про-
веде на 27 май от 9,30 ч. на река Струма, в с. 
Ощава (община Кресна). Цената е 30 лева на 
човек, възрастта на участниците е от 18 до 35 
години, като има ограничение в броя на учас-
тниците – до 50 души (снимка 3). И отново ще 
припомня, че миналата година (това е показа-
но и във видеото) вестникът публикува кратка 
информация със снимки за първото участие в 
рафтинг на хора с увреден слух. Или, с други 
думи, вестникът винаги е в крак със събитията 
и новините, свързани с дейността на младите 
хора!

Петра Ганчева, администратор на 
фейсбук страницата на СГБ 
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Новини и статистика от фейсбук мрежата

България – 
с ново правителство

На 4 май 2017 г. в 13 часа в Народното събрание официално бе 
гласуван и приет съставът на новия Министерски съвет на Република 
България:

Министър-председател - Бойко Борисов; заместник министър-
председател – Томислав Дончев; заместник министър-председател 
по икономическата и демографската политика – Валери Симеонов; 
заместник министър-председател по обществения ред и сигурността 
и министър на отбраната – Красимир Каракачанов; заместник 
министър-председател по правосъдната реформа и министър на 
външните работи – Екатерина Захариева; министър на финансите 
– Владислав Горанов; министър на вътрешните работи – Валентин 
Радев; министър на регионалното развитие и благоустройството – 

Николай Нанков; министър на труда и социалната политика – Бисер 
Петков; министър на правосъдието – Цецка Цачева; министър 
на образованието и науката – Красимир Вълчев; министър на 
здравеопазването – Николай Петров; министър на българското 
председателство на Съвета на ЕС-2018 – Лиляна Павлова; министър 
на културата – Боил Банов; министър на околната среда и водите – 
Нено Димов; министър на земеделието, храните и горите – Румен 
Порожанов; министър на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията – Ивайло Московски; министър на икономиката – 
Емил Караниколов; министър на енергетиката – Теменужка Петкова; 
министър на туризма – Николина Ангелакова; министър на младежта 
и спорта – Красен Кралев.

Кои са приоритетите на новите министри? 
Премиерът Бойко Борисов в програмната си реч изложи някои 

от най-съществените приоритети: запазване на етническия мир, 
повече дела срещу корупцията, довършването на магистралите, 
социалните помощи ще тези, които полагат труд и се образоват; 
преизчисляване на пенсиите, повишаване доходите на 

българите и подобряване на здравето на нацията. 
Новият министър на регионалното развитие Николай Нанков 

продължава програмата за саниране, но след като бъде 
оптимизирана. Той припомни, че в коалиционните споразумения 
между ГЕРБ и патриотите санирането беше поставено като приоритет.

Министърът на спорта Красен Кралев, който се завръща за втори 
път на този пост, си е поставил за задача да внесе отново проекта на 
закон за спорта, който чакаше да бъде одобрен още преди месеци, 
но остана в парламента.

Като бивш управител на Националния осигурителен институт, 
новият министър на социалното ведомство Бисер Петков е предлагал 
неколкократно идеи за преодоляването проблема с така наречените 
„фалшиви инвалиди”. Участвал е активно в подготовката както на 
пенсионната реформа от началото на века, така и при последната 
от второто правителство на ГЕРБ. Има готови варианти как да се 
промени системата на инвалидните пенсии и как да се преодолее 
проблемът с фалшивите инвалиди.

Публикацията по данни от медиите подготви Петра Ганчева

НОВИНИТЕ НАКРАТКО

СПОДЕЛЕНО

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3

Широки, чаровни усмивки и големи очи, 
по чийто интелигентен поглед личи, че 
разбират всичко и искат да кажат мно-

го, но не могат. Или по-точно - не могат така, 
както го правят повечето б-годишни деца. Това 
са първите впечатления на човек при среща с 
лъчезарните близнаци Божидар и Дарина, де-
цата, на които кампанията „Българската Коле-
да” помогна отчасти. А причината за това носи 
сложното име „Двустранна невросензорна 
загуба на слуха” – такава е диагнозата на ро-
дените на 4 март 2010 година в Русе Божидар 
и Дарина, които благодарение на слухови им-
планти имат връзка с външния свят.

 „Когато станаха на 3 години, започнахме 
да ходим по лекари, за да се прецени какъв е 
проблемът. Процесът беше дълъг и Божидар 
стана почти на 4 години, когато разбрахме, че е 
напълно глух. За Дарина си мислехме, че чува, 
но се оказа, че тя е чувала съвсем тихо, нераз-
бираемо с едното ухо, а с другото е била глуха. 
А това за нас беше шок, тъй като си мислехме, 
че гледа от братчето си и затова не се обръща. 
Изобщо не ми е минавало през ума, че тя не 
чува. Като й викнехме силно, тя се обръщаше, а 
Боби изобщо не. И понеже Дарина реагираше 
на вибрациите, си мислехме, че чува”, разказва 
майката на близнаците Лиляна Стоянова.

Всъщност още когато Божидар е на годин-
ка и един месец, таткото Димитър забелязва, 
че детето не реагира понякога на звуци и из-
разява съмнения, че не чува.

„Той обаче беше толкова музикален и на 
различна музика танцуваше по различен на-
чин - на рап играеше рап, на симфония тан-
цуваше балет и си вадех извод, че дете чува, 
а изобщо не знаех, че може да усеща вибра-
циите. Правеше ми впечатление, че Дарина 

също не идва в коридора, ако се звънне или 
се отвори. Ако светна лампата обаче, и два-
мата веднага са при мен! Задавах си въпроса 
защо, но въпреки всичко нито веднъж не ми 
се отвори ума, за да си дам отговор. Явно бях 
сляпа за това”, продължава разказа си Лиляна.

Когато децата започват да посещават дет-
ска градина на 3-годишна възраст, се налага 
да минат и през лекарска комисия, за да може 
логопед да провежда занимания с тях в заба-
вачницата. Тъй като Божидар не е срамежлив 
и пред комисията издава звуци и срички, ко-
мисията определя, че той има аутизъм. Дари-
на пък е по-свита и пред лекарите не издава 
никакъв звук, а те преценяват, че момичен-
цето е глухо. От детската градина обаче не са 
съгласни с поставената диагноза на Божидар 
и се налага семейството да го заведе на из-
следвания в София. От тях се установява, че 
Божидар е напълно глух; а впоследствие става 
ясно, че и Дарина е почти глуха. Оказва се, че 
това е генетично.

„В моя род няма такова нещо, макар да ми 
казаха, че имам такъв ген. За рода на съпруга 
ми не се знае, защото той е осиновен и няма 
никаква следа”, споделя Лиляна.

За да бъдат направени операции на близ-
наците и да се поставят кохлеарни импланти, 
всичко отново е един бавен процес. И до ден 
днешен те все още се настройват и всичко от-
нема време. Децата трябва да са в София през 
40 дни, но по стечение на обстоятелствата хо-

дят по-рядко - на около 3 месеца. Постепенно 
звуковете се усилват и настройват, тъй като 
ако се усилят от раз, детето ще го отхвърли 
и ще се уплаши. С Дарина нещата се случват 
по-бързо, защото на лявото ухо тя е с обикно-
вено апаратче, при което веднага има слух и 
затова има преднина. „Първата операция на 
Божидар беше лятото на 2014 година, когато 
му поставиха апаратче, което е имплантирано 
вътре в главата. През октомври пък бе напра-
вена и втората, но веднага след операцията 
стана инфекция, вследствие на което тъпан-
чето му е пробито и сега при всяко къпане 
ухото трябва да се пази, за да не се намокри, 
което доста усложнява нещата и е стресово”, 
обяснява Лиляна. Сполучливите интервенции 
са направени в УМБАЛ „Царица Йоанна” (бив-
шия ИСУЛ), а семейството е изключително 
благодарно на цялата болница, на детското 
отделение, на проф. Попова, доц. Върбанова, 
доц. Тодорова, проф. Ценев, сурдопедагожки-
те и на целия персонал.

Децата вече са свикнали с апаратите, които 
вечер трябва да се свалят, а също и да не се 
мокрят. „Колкото повече Божидар и Дарина 
порастват, осъзнават, че за тях това са ушите 
и сами си ги търсят”, казват Лиляна и Димитър.

Като всички деца, б-годишните близнаци 
посещават детска градина „Детелина”, но не 
редовно, тъй като често боледуват. Там те об-
щуват добре с останалите деца, не са затворе-
ни и дръпнати. Децата от градината също ги 
приемат, като очаквано задават въпроси. Спо-
ред таткото Димитър хората в обществото все 
повече започват да обясняват на децата си за 
„различните” деца и хора.

Два пъти в седмицата Божидар и Дарина 
посещават терапевтичния център „Лого ленд” 
при логопед, като се учат и да говорят. Божи-
дар има капацитет от около 200 думи, които 
не употребява в говора си. Дарина пък на този 
етап обърква родовете и спрягането на глаго-
лите. Уроците са с продължителност 40 ми-
нути за всяко дете, като цената им е около 14 
лева, а „Българската Коледа” отпусна средства 
именно за тези уроци.

„Един наш ден протича в целодневно опит-
ване да ги науча да говорят, като търся и полз-
вам картинки, книжки, учебници, изрязвам и 
преснимам снимков материал, правя изре-
чения. Присъствах на заниманията на сур-
допедагожките с децата и съм изключително 
благодарна, защото това, което видях при тях, 
ми помогна да намеря начин да се занимавам 
вкъщи с близнаците. Връщайки се години на-
зад, когато съм била ученичка, си спомням, че 
не съм имала литературни способности, за да 
мога да направя това, а сега сякаш отнякъде 
ми идват сили и мисли в главата, на които аз 
самата се учудвам. Това го отдавам само на 
Бог, на никой друг”, споделя Лиляна, която не 
работи, а изцяло се е отдала на грижите на 
децата. Божидар и Дарина имат и по-голяма 
сестра - 14-годишната Виктория, която чува и 
проговаря още на годинка и половина. Тя учи 
в Музикалното училище, грижи се и помага, с 
каквото може за по-малките си братче и сес-
триче.

„Мечтаем да ги видим с истински слух, но 
за това може да помогне само чудо. Второто 
нещо, за което мечтаем, е жилище, тъй като 
сме под наем с три деца, но засега нямаме ни-
какъв шанс”, споделят родителите на 6-годиш-
ните близнаци.

(Със съкращения, публикацията е от 
сайта „Русе инфо”)

В битка срещу глухотата
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РЕАЛИЗИРАХМЕ ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ГЛУХИТЕ УЧЕНИЦИ

ЗА ПРОЕКТА „ЧУЙ ЗА (ВМЕСТО) МЕН” 

От стр. 1
Тази година успях-

ме да завършим про-
ект на младежката 
неправителствена ор-
ганизация „Ротаракт 
клуб София-Тангра”, 
свързан с развитието 
и подпомагането на 
училището за деца с 
увреден слух „Дечо 
Денев”. Проектът е 
съвместен – на „Рота-
ракт клуб София Тан-
гра” и нашите прияте-
ли от Брюксел-Куден-
берг. Със съвместни 
инициативи, успяхме 
да съберем средства 
за закупуването на 
интерактивна дъс-
ка, стойки, проектор, 

лаптоп, поредица от магнитни дъски и учебни посо-
бия (речници и карти по история) за подпомагане на 
обучителния процес в училището. В началото на април 
посетихме учебни часове в самото училище, съвместно 
с приятелите от Брюксел, за да видим как се използват 
материалите. Бяхме много удовлетворени да видим, че 
са наистина в помощ на децата и помагат за осъвреме-
няването на обучителния процес.

Нашият проект има предистория - през 2011 г. уча-
ствахме в организирането на благотворителната кампа-

ния „Коледно ателие”, с цел да съберем сума, необходи-
ма за закупуването на оборудване за кът за развлечения 
и за обзавеждане на помещенията на учениците. Тогава 
се роди и идеята ни за този проект, осъществен сега – в 
посока подобряване на условията в училището и подпо-
магане на образователния процес. 

След успешната ни работа с малчуганите от дома за 
деца, лишени от родителски грижи в село Доганово, об-
щина Елин Пелин, от клуба решихме да използваме при-
добития опит и така стартирахме този нов, дългосрочен 
проект в помощ на децата с увреден слух. На 23 февру-
ари посетихме училището и по съвет на директора, по-
дарихме на учениците дискове с интересни филми от 
различни жанрове и заедно с тях изгледахме любимия 
на малки и големи филм за Аладин. Успяхме да се запоз-

наем с част от учениците, които бяха изключително дру-
желюбни и от сърце оцениха старанието ни да общува-
ме с тях и да изучаваме техния език. Комуникационната 
бариера беше пречка, разбира се, но от клуба вярваме, 
че при достатъчно добро желание, бихме могли да пре-
възмогнем този проблем. 

След новата ни среща през април имаме намерения 
по-често да се виждаме и общуваме с децата, като осъ-
ществим траен контакт с тях, за да можем да ги подкре-
пим в процеса на развитие и адаптация в обществото, да 
разпознаваме бързо и навреме техните нужди и потреб-
ности и да откликваме своевременно с опит и желание 
да им помогнем.

Асен Тричков

Публикацията на Вера Несторо-
ва, в която се разказва за проект, 
свързан с обучението на кучета, 
които да са в помощ на глухи хора, 
всъщност информира за нещо 
много важно – че в България са 
много малко хората, които имат 
бегла представа за проблемите 
на глухия човек в живота. В чува-
щия свят всичко се приема като 
даденост, като например да се оба-
диш по телефона, за да поръчаш 
пица за вечеря или да направиш 
онлайн заявка за някаква услуга; 
или при сключването на договор 
за отпускане на кредит да отгово-
риш на телефонното обаждане за 
потвърждение на предоставените 
данни; или пък след като позвъ-
ниш на входната врата, да отгово-
риш по домофона кой звъни… Т. е. 
изброените примери са свързани с 
наличието на слух и никой до ден 
днешен не се е замислил, че в све-
та има над 70 милиона глухи хора! 
Които не могат, поради уврежда-
нето си, да ползват даденостите на 
чуващия свят. Една много малка 
част от решението на проблемите 
на глухите хора са кучетата, които 
да станат техните уши.

„На 3 април тази година соци-
алният проект на фондация „Апорт 
БГ” стартира официално. Той е с 
продължителност 2 години и около 
Нова година глухите ползватели на 
този проект вече ще имат своите 
помощници у дома си. В следващи-
те месеци от съвместния живот и 
работа на двойките глух човек-чу-
ващо куче екипът на фондацията 
ще наблюдава взаимоотношени-
ята им и ще оказва методическа 
помощ при нужда. През март 2019 
ще приключим проекта и ще пуб-
ликуваме окончателния отчет. До 
момента партньори на фондацията 
при осъществяването на проекта са 
великобританската организация за 
обучение на чуващи кучета „Hearing 
Dogs for Deaf People”, която ни пре-
достави методиката за обучението 
на кучетата; „Пурина България” пре-
доставя храни за кучетата по време 
на обучението им; а доброволци 
на „УниКредит” Булбанк посветиха 
ежегодния си великденски базар в 
подкрепа на проекта.

Проектът ще помогне на много 
хора с увреден слух да прекъснат 
изолацията си и отново да се инте-
грират в обществото с помощта на 
чуващо куче. 

Чуващото куче е вид асистент за 
хора с частична или цялостна загу-
ба на слух. То помага в ежедневните 
дейности вкъщи, на работното мяс-

то, както и навън, а също и при жи-
вотозастрашаваща ситуация. 

Чуващото куче се обучава да 
сигнализира, когато се чуе опреде-
лен звук  и да заведе глухия човек 
до източника на звука. Например, 
когато звъни входният звънец, ку-
чето ще даде индикация, че нещо 
се случва, след което ще отиде при 
входната врата. По същия начин то 
ще сигнализира и ако някой извика 
стопанина му или друг определен 
сигнал. Ако в дома има бебе, кучето 
може да бъде обучено да реагира 
и на бебешки плач. Всяко куче се 
обучава персонално за бъдещия си 
стопанин, според неговите нужди и 
ежедневни навици, като например, 
ако ползвателят на кучето работи в 
офис и ползва факс апарат, кучето 
ще бъде обучено да заведе човека 
до факс апарата при получаване на 
ново съобщение.

Към момента официална практи-
ка за обучение на такива кучета за 
хора с увреден слух няма. С проекта 
ще се придобие методика от англий-
ска организация с 35 години опит, а 
четирима души с увреден слух ще 
получат обучено чуващо куче на-
пълно безплатно. В дългосрочен 
план минимум 6 човека годишно ще 
се интегрират отново в обществото 
с помощта на обучените кучета, а 
методиката ще е полезна за прила-
гане и при обучение на кучета вода-

чи за сляпо-глухи.
Всички, които желаят да канди-

датстват за чуващо куче, могат да 
направят това на contact@aportbg.
org .

За  фондация „Апорт БГ”
„Апорт БГ” е млада неправител-

ствена организация, регистрирана 
в началото на миналата година като 
фондация в обществена полза. Ми-
сията й е специално обучение на ку-
чета-водачи за хора с увреждания. 
Към момента, поради ограничения 
бюджет, екипът ни е малък и всички 
сме доброволци. Екипът на фонда-
цията се състои от Вера Несторова 
– занимава се кучета-водачи от 2006 
година. Сертифициран инструктор е 
на кучета-водачи на слепи - години 

наред е един от инструкторите на 
кучета-водачи към „Очи на четири 
лапи”. Венцислав Несторов е един 
от основателите на „Асоциация Ау-
тизъм” и самият той е родител на 
дете с аутизъм. Много добре позна-
ва предразсъдъците и пречките, 
с които всекидневно се сблъскват 
хората с увреждания и техните се-
мейства. Роберт Кръстев е треньор 
на кучета и познава отблизо проце-
са на обучение на служебни кучета.

Фондацията разчита и на помо-
щта на доброволци – всеки допри-
нася за каузата според възможност-
ите и уменията си. Отворени сме за 
нови хора и с желание ще приемем 
всеки, който иска да стане част от 
екипа.”

Вера Несторова

ПРЕЗИДЕНТЪТ  РУМЕН РАДЕВ ПОЛУЧИ  БУТИЛКА 
КРЕАТИВЕН ВЪЗДУХ ОТ LEMUR SOCIAL CREATIVE STUDIO

„МАЙКА МИ Е АКУШЕРКА” – 
КНИЖКА С КАУЗА

Младата организация предиз-
вика голям интерес, както сред 
международните капиталови фон-
дове, така и сред българските ин-
веститори. Основателите на про-
екта Йоана Колева и Ива Цолова 
получиха шанс да представят  кон-
цепцията си лично на Румен Радев, 
президента на Република Бълга-
рия. Двете момичета подариха на 
г-н Радев бутилка с креативен въз-
дух, който да му носи позитивизъм 
и вдъхновение. 

Йорданка Фандъкова, кмет на 
столичната община, също поздра-
ви екипа за успехите им, като им 
пожела късмет и сили да продъл-
жават напред.

Lemur Social Creative Studio  е 
концепция на творческо студио, 
което има за цел да поставя във 

фокуса си социалните кампании, 
като свързва успешно бизнеса с 
каузите на неправителствените 
организации и създава силни со-
циални кампании, които водят до 
дългосрочни резултати и социал-

но въздействие в обществото.
Пожелаваме им успех и се надя-

ваме заедно да популяризираме и 
проблемите на глухата общност!

Силвана Павлова

На 5-ти май, по повод Меж-
дународния ден на акушерките, 
стартира инициатива на аку-
шерския кабинет „Зебра” в парт-
ньорство със Съюза на глухите в 
България. Целта на проекта е да 
осигури качествена акушерска 
грижа за жените с увреден слух, 
на които предстои бременност и 
раждане. 

Акушерките от „Зебра” издават 
детската книжка „Майка ми е аку-
шерка”, приходите от продажбата 
на която ще бъдат използвани, за 
да се финансира женска консулта-
ция, водена от акушерки; семина-
ри за младежи с увреден слух по 
теми за репродуктивното и жен-
ско здраве, бременност, раждане 
и грижи за новороденото; както и 
домашни посещения след ражда-
нето. 

На представянето на книжката 
присъстваха акушерки, активисти 

в областта на майчиното здравео-
пазване и бъдещи родители. Спе-
циални гости бяха Силвана Павло-
ва от Съюза на глухите в България 
и Росица Караджова, председател 
на младежката организация към 
СГБ. Те споделиха за трудностите, 
които срещат жените с увреден 
слух по пътя към майчинството 
и за липсата на специална грижа 
към тях. 

Силвана Павлова

Lemur Social Creative Studio се представи със собствен щанд в рамките на 
международния фестивал за дигитални пазари Webit Festival Europe 2017 
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Приключиха отчетните събрания   в районните организации на СГБ
В Пловдив:
Силни и сплотени въпреки кризите

Както всяка година, така и тази, районната организация на глухите в Пловдив ус-
пешно приключи отчетната си кампания. Макар и притиснато от кратките срокове, 
ръководството доказа, че може да работи експедитивно и ефективно. Още повече, че 
изтеклата 2016 г. беше тежка и тъжна, белязана с една непрежалима загуба за органи-
зацията както в Пловдив, така и за целия съюз – сбогувахме се завинаги с координато-
ра, личността, съюзния деец и почетен член на СГБ, но преди всичко – с човека Спаска 
Джангозова.

Така започна и нашето годишно отчетно събрание - с едноминутно мълчание в па-
мет на тази невероятно дейна и позитивна личност, която отдаде сили и живот не само 
на районната организация в Пловдив, но и на Съюза на глухите в България, която пре-
мина в света на сенките, в един по-добър свят.

Въпреки тази внезапна болезнена промяна ръководството нито за миг не си поз-
воли да се поддаде на отчаянието и остана сплотено и единно. В лицето на предсе-
дателя Красимир Альов и координатора Драгомир Драголов, подкрепени от всички 
членове на Районния съвет – Христина Гъркова, Димитрия Мудева, Тилка Кайрякова, 
Антоанета Кюлханска, Фани Владимирова и Любен Попов, ръководството на пловдив-
ската организация доказа, че кризите могат да сплотяват и обединяват. Някак си това 
беше и негласния подтекст във всички изказвания от делегатите на общото годишно 
отчетно събрание на РО-Пловдив и гостите. Почти всеки стана и взе отношение както 
по доклада за изтеклата 2016 година, така и с конкретни предложения за по-добра ра-
бота вътре в районната организация, но най-вече – за да благодари за навременните 
съвети, помощ, разбиране и подкрепа. 

Отбеляза се с нескрита тревога тенденцията за намаляващата ни членска маса; за 
отстъплението на младежите, които предпочитат лъскавите извънсъюзни прояви на 
сродни организации и нуждата за тяхното възвръщане към богатия културен и деен 
съюзен живот; необходимостта от преводачески кадри по места в териториалните по-
деления; нуждата за дълготрайна трудова обезпеченост на безработните ни трудос-
пособни членове; необходимостта от изграждане на добри кадри в системата ни, на 
които да се опре организацията ни в бъдеще, защото е факт кадровото застаряване. 
И тук точно на място се изказа г-н Дойчин Загорски, управител на предприятието „Тих 
труд” в града, който сподели тревогата си от незаинтересоваността на безработните 
млади нечуващи, които дори не питат дали има някаква работа за тях в предприятието 
и предложи да се направи едно проучване сред безработните членове в РО, чрез кое-
то да се определи тяхната квалификация и ако е необходимо – да се пренасочат уме-
нията им чрез квалификационни курсове, за да могат да станат пълноценни работни-
ци в предприятието. Г-н Загорски изрази желание да работи в тясно сътрудничество с 
ръководството в Пловдив в подобряване на качеството на работоспособност на мла-
дежите (и не само на тях), като подчерта, че варианти за реализация има и трябва да се 
направи всичко възможно, за да се спечели доверието на хората. В организационно 
отношение Юлия Милева предложи да отпадне изискването за повторно подаване на 
молби от наши членове, които са изпаднали от членство поради неплащане на член-
ски внос, а подновяването на членството им да става директно с плащане на членския 
внос, без излишна бумащина и бавене с официално одобрение от РО–Пловдив. Пред-

ложението й бе прието като предложение за 
промяна на вътрешните правилници, каса-
ещи работата на районните организации в 
системата на СГБ и ще бъде предоставено на 
вниманието на Управителния съвет на СГБ. 

Знайно е, че районната организация на 
глухите в Пловдив е най-голямата в струк-
турата на СГБ както по територия, така и по 
броя на териториалните си организации 
и членовете. Радостно за нас е, че през из-
миналата 2016 г. животът в тези поделения 
бе бурен и жив – всички срещат разбира-
не и подкрепа в лицето на местната град-
ска власт, която финансово ги подпомага в 
различните им мероприятия – екскурзии, 
честване на празници и други инициативи. 
Във всяка една ТО, както и в РО, има ден, в 
който членовете се събират за дискусии, 
интересни лекции и информации от вся-
какъв характер – политически, социален, 
обществен, професионален, правен, личен. 
Ръководството поименно благодари за са-
моотвержената работа на организационни-
те секретари на ТО: Юлия Милева в Смолян, 
Красимира Ашикова в Доспат, Павлина Ми-
лева в Карлово, Милка Даскалова в Злато-
град, Антоанета Бозаджиева в Панагюрище, 
Гълъбина Зашева в Пазарджик, Стойка Рай-

чева в Девин, Гинка Самунджи и Фани Владимирова в Градска, Окръжна и Асеновград, 
които намират сили да са винаги дейни и иновативни в мероприятията и забавите.

За РО Пловдив е изключителна гордост, че нейни членове бяха участници в меж-
дународната конференция „Многоезичие и равни права в Европейския съюз: ролята 
на жестовите езици”, състояла се в Брюксел през септември 2016г. Българското учас-
тие бе организирано от Националната асоциация на преводачите по жестов език в 
България (НАПЖЕБ) с подкрепата на Съюза на глухите в България. Сред дванадесетте 
представители бяха и пловдивските членове Красимир Альов, член на УС на СГБ, от-
говорник за националния методически и консултативен център по проблемите на ЖЕ 
и образованието, председател на РО-Пловдив; Милена Гъркова, председател на НАП-
ЖЕБ и преводач към РО-Пловдив; Тилка Кайрякова, член на ЦКК на СГБ и член на РС 
на РО-Пловдив; Жулиета Пейкова, член на УС на АРДУС и София Калинова,  секретар 
на Българския студентски съюз на глухите. Високите им позиции в структурите на СГБ, 
НАПЖЕБ и АРДУС им осигуриха участие в това престижно международно събитие.

Ръководството на районната организация благодари и на своите активни самодей-
ци и деятели за неуморния им труд и всеотдайност, които не пестяха сили и време за 
подготовка и доброто им представяне както във вътрешни наши прояви, така и на 
външни.

По регламент в края на тези събрания думата се дава на почетните гости на събити-
ето, които тази година бяха от престижни високи нива. Наши официални гости бяха: г-н 
Николай Нинов, председател на СГБ, г-н Димитър Парапанов, председател на Нацио-
налната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и г-н Светлозар Парапанов, 
изпълнителен директор на НАСГБ. Първи се изказа Димитър Парапанов, който изрази 
съболезнования за загубата на Спаска Джангозова и благодари за силната подкрепа и 
рамо, които асоциацията на сляпо-глухите получава винаги от страна на РО-Пловдив и 
СГБ. Особено тежка за тях бе 2016 г., поради пренебрежителното отношение на общин-
ското ръководство в града, което им отне помещенията, обитавани от асоциацията в 
течение на години – едно място, достъпно за членовете й и с необходимото удобство за 
работа с тях. Като сродна и близка организация РО-Пловдив застана плътно до събратя-
та си от НАСГБ в протестите им до високите общински инстанции. Този проблем широко 
бе отразен и от Специализираното предаване за хора с увреден слух. Втори взе думата 
г-н Нинов, който също изказа съболезнования както и своята лична възхита, че РО-Пло-
вдив не се огъна и пречупи под напора на житейските преломи и остана несломима и 
силна, въпреки проблемите в системата на съюза. За него пловдивската организация 
доказа за пореден път, че е една от най-силните и смели единици, най-самоотвержена-
та, дейната и борбена част от СГБ, център на култура и носител на свободен дух и богата 
душевност. Той благодари на всички и се поклони в знак на дълбока признателност към 
всеки от нас, присъстващите. Думите на председателя Николай Нинов бяха вдъхновява-
щи и прочувствени, за присъстващите бе удоволствие да ги слушат. 

Ако времето не ни ограничаваше, събранието би се проточило до късно, но разу-
мът наложи да приключим срещата си доволни от ползотворно изтеклото време, спо-
делените болки, притеснения и надежди, изречените похвали и благодарности.

Тилка Кайрякова
 

В Стара Загора:
Съгласие и сговор за бъдеща добра работа

                           
На 25 април 2017 г. от 17 часа се проведе отчетното събрание на пълномощниците 

на районната организация на глухите в Стара Загора. Гости на събранието бяха г-жа 
Ирена Желева, управител на „Тих труд ЕООД – Стара Загора” и Мария Каварджикова, 
координатор в РО.

Събранието бе открито от Красимир Михалев, председател на районната организа-
ция. След гласуване бяха избрани двете комисии – мандатна и по програмата. Предсе-
дателят на мандатната комисия Петя Желева докладва за редовността на събранието: 
„От избрани 15 пълномощници от три териториални организации представляващи 
районната организация, на събранието присъстваха 12 души, като трима отсъстваха 
по уважителни причини. И на основание чл. 32 т. 4  от Устава на Съюза на глухите в 
България събранието е законно и може да се проведе  и да взима решения.”

След като беше прочетено резюме от докладите за дейността за 2016 година на РО, 
районната контролна комисия и програмата за дейността за 2017 г., думата бе дадена 
на присъстващите за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Бяха поставени въ-
проси къде ще се проведе туристическият събор, отправиха се запитвания и към уп-
равителката на „Тих труд ЕООД- Стара Загора” Ирена Желева за обема на работа в „ТЕЦ 
Марица изток -2” и дали ще бъде подновен договора, на които тя съответно отговори.     

След гласуване пълномощниците приеха както докладите, така и програмата за 
дейността на РО за 2017 г. 

След това се премина към т. 4 от дневния ред, свързана с предложенията за изме-
нение и допълнение на Устава на СГБ. Всички предложения, направени и по време на 
отчетните събрания на трите териториални организации, ще бъдат представени на 
комисията по предложения за изменениe на Устава на СГБ.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито   с пожелания за здраве, 
по-ефективна работа и успехи на всички нива в дейността на организацията.

Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

В Плевен:
Отчетната кампания показа успехи

Отчетните събрания по места приключиха и на както е по устав,  делегатите от всич-
ки ТО се събраха в районна-
та организация на глухите 
в Плевен, за да представят 
и обсъдят наболели про-
блеми, възникнали идеи и 
начини за разнообразяване 
на организационния живот. 
Хубавото на тазгодишното 
отчетно събрание бе, че на-
ред с познатите ни до болка 
въпроси, свързани с подо-
бряване на жизнения стан-
дарт на нашите членове, 
имаше много изказвания и 
за подобряване организа-
ционния живот. 

Успоредно с въпросите 
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Приключиха отчетните събрания   в районните организации на СГБ
за изплащането на средствата по чл.  51,  се дискутира и върху въпроса ще продължи 
ли традицията, която съществува вече от 10 години, а именно - да продължат ли  да 
се срещат на 12 юли всички членове на ТО към РО-Плевен и къде да се провеждат 
общите срещи? Имаше много предложения: Белоградчишките скали, Шипковските  
минерални бани и др. 

В обсъжданията се включиха както проблемите, свързани с трудовата заетост на 
нашите членове, така и предложенията за  промени в Устава на СГБ.  Г-н Кирчев от Лом 
предложи сериозно да се помисли за мандатността на председателите по места, а и 
навсякъде. Мотивацията му бе, че само хората трябва да решават за колко време да 
си изберат председател, а не по устав да се ограничава председателството  с до  два 
мандата. Предложението му беше - до четири мандата по четири години, като се има 
в предвид, че кадрите по места  са различни   и възможностите за избор на все по-ка-
чествен ръководител (председател) също е различна. 

Другият разискван въпрос беше свързан с оборудването на клубовете, например с 
шахматни дъски. И свързаното с това провеждане на регионални и национални пър-
венства по шах. И  още много други интересни предложения…                                          

Най-хубавото беше, че след като приключи деловата част, клубът бе изпълнен с 
приятели, които не бързаха да се разделят часове наред след това.

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

В Горна Оряховица: 
Отчетното събрание – място за ползотворни 
дискусии и решения

На 24 април тази година се проведе редовното годишно отчетно събрание на ра-
йонната организация на глухите в Горна Оряховица. Присъстваха всички пълномощ-
ници. Гост на събранието бе секретарят на териториалната организация на глухите 
във Велико Търново. На събранието присъства и Николай Нинов, председател на СГБ, 
в качеството си на пълномощник от РО-Горна Оряховица. 

След прочита на докладите започнаха интересни разговори, дискусии и предложе-
ния от страна на пълномощниците на събранието. Г-н Нинов бе обсипан с въпроси, на 
които той продължи да отговаря и след приключването на събранието. Докладите бяха 
изчерпателни, прие се годишният план на организацията, а предложенията заваляха 
като дъжд -относно ремонта, подреждането и обзавеждането на клуба в Горна Оряхо-
вица; узаконяването на клуба на ТО на глухите в Габрово, изказано бе общото задовол-
ство от това, че клубовете в Елена, Павликени и Велико Търново са на издръжка към об-
щините и се предоставят прекрасни условия за провеждане на социалната ни дейност.

Особено внимание бе отделено на предстоящите екскурзии, които планираме да про-
ведем през настоящата година. У пълномощниците ни имаше такъв ентусиазъм за това, 
къде да се отиде и как да се организира проявата. Явно това е предадено и от останалите 
членове на организацията. Чувства се желание у хората да променят сивото, безпарично 
ежедневие, жаждата да видят и научат непознати неща. Дискутира се върху попълването 
на документите по чл. 51 от ППЗИХУ, който е много важен, тъй като  някои членове се 
отнасят несериозно към това. Подробно бяха обяснени процедурите по приемането и 
изплащането на тези средства, като се наблегна на точността на попълваните данни.

Много важен въпрос засегна координаторът на РО – за грамотността на ръковод-
ните кадри в СГБ – хората, заемащи ръководни длъжности, трябва да бъдат компе-
тентни по много въпроси и закони, да са запознати с понятия и дейности като ико-
номика, мениджмънт, социални дейности; и не на последно място – да имат добри 
организаторски качества, за да бъдат полезни в работата на СГБ. 

След като приключи деловата част на събитието, всички останахме в клуба на кафе 
със скромна закуска и сладка раздумка, която продължи до късно в близкото кафене. 

Колко приятни са часовете на приятелство между всички членове на организа-
цията – когато няма разделение, няма дрязги и интриги между хората! Не случайно в 
доклада бе отразено, че ние, хората с увреден слух, трябва да си помагаме взаимно, 
защото чуващите, ако не ги потърсим и то не винаги, няма да ни помогнат. Взаимното 
уважение също трябва да бъде и остане наш общ девиз.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

Успешна 2016 г. за 
варненската районна организация

Отчетната кампания на РО – Варна приключи на 28 април с общото събрание на 
пълномощниците. От 31 пълномощници в събранието взеха участие  25 души.  Събра-
нието премина в спокойна и делова обстановка.

Отчетните материали – докладите за дейността на районната организация и на РКК 
за изминалата 2016г, както и проектът  за дейността през настоящата година, бяха 
раздадени в указания от устава срок, затова председателят на РС и на РКК направиха 
кратки резюмета.

С изложенията си изказалите се 10 души отбелязаха, че ръководството на РО и това 
на ТО са осъществили  ефективна дейност по всички направления на съюзната дей-
ност. Препоръчано бе на ръководствата на териториалните организации да повишат 

взискателността към членовете и към уставните постановки за навременно отчитане 
на членския внос.

Одобрение получи и проектът  на план-програмата за дейността на организацията 
през 2017 г.

Обсъдени бяха две предложения за промени в устава на СГБ, отнасящи се до срока 
за обявяване на общо събрание на териториалните и районните организации и по 
нормите за представителство и избора на членове на СГБ за пълномощници на събра-
нието на пълномощниците.  

Радка Стойкова, координатор на РО -Варна

В Ямбол:
Отчетохме дейността през изминалата година

На 25 април т. г. в клуба на районната организация на глухите в Ямбол се проведе 
годишното общо отчетно събрание на пълномощниците на РО. Гост на събранието 
беше организационният секретар на териториалната организация на глухите в Сли-
вен Тонка Цанева. В работата на събранието участваха всичките 19 пълномощници, 
които бяха получили предварително материалите за събранието – дневния ред и про-
грамата за дейността на РО през тази година. 

Председателят на РО Радка Йорданова прочете отчетния доклад за извършената 
дейност през 2016 г., след което и председателят на контролната ревизионна коми-
сия прочете отчетния доклад. След прочита на докладите участниците в събрание-
то се изказваха  и отправяха запитвания по вълнуващи ги проблеми и въпроси, като 
същевременно направиха предложения относно промените в устава и предоставяне 
на два броя таблети за клуба на глухите в Ямбол и един таблет за клуба на глухите в 
Сливен, които да се използват от нуждаещите се съюзни членове при посещение при 
лекар или друга институция за осъществяване на видеовръзка с координатора на РО, 
с цел подпомагането им с жестов превод. 

След приключване на изказванията бяха гласувани и приети отчетните доклади и 
програмата за дейността на РО за тази година. Накрая поради изчерпване на дневния 
ред събранието на пълномощниците бе закрито.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

В Шумен:
Отчетното събрание – време за равносметка 

На 24 април т. г. се проведе редовното годишно отчетно събрание на районната 
организация на глухите в Шумен. Присъстваха почти всички пълномощници. Гости  на 
събранието бяха секретарите  на ТО – Търговище и ТО-Попово. Почетохме паметта на 
нашите починали членове и започнахме работа.

След прочита  на докладите за дейността и на ревизионната контролна комисия, 
спазвайки дневният ред, започнаха изказвания с мнения и предложения от пълно-
мощниците по докладите и програмата за развитие на дейността на районната ор-
ганизация за настоящата година. А след тях се пристъпи към гласуване и тъй като 
докладите бяха изчерпателни, приеха се с абсолютно мнозинство. 

Започнаха предложения и въпроси по програмата, особено в частта със спорта и 
туризма, като най-голямо внимание бе отделено на това как и къде ще се проведе 
тази година само нашият си ден – 12 юли, и защо се проваля два пъти поред заради 
ръководството на ТО-Търговище. Разискваха се бъдещите спортни прояви и липсата 
на достатъчна сериозност и ангажираност на някои от пълномощниците и мн. др.

Обсъдиха се отново изплащането на средствата по чл. 51 от ППЗИХУ -  подробно бе 
обяснено каква е процедурата по приемането на документите, как и кога ще става из-
плащането на тези средства, като се наблегна за пореден път за начина на попълване 
на тези документи и за какво всъщност се изплащат тези средства.

Накрая отново си пожелахме да бъдем задружни - това най-много куца в отноше-
нията помежду ни. Разделението на „млади” и „стари” и съществуващото неразбира-
телство вреди изключително много на членовете като цяло. Не може всеки да дърпа 
към себе си - видяхме,  че така не се получават нещата. Казахме си много болезнени 
истини - трябва не само да проявяваме всички еднакво отговорност към дейността на 
организацията, но и да се уважаваме и ценим взаимно.

След приключване на деловата част на събранието, останахме да се почерпим  с 
кафе и скромен обяд. Продължихме разговорите вече в неофициална атмосфера, 
приятелски настроени и по-спокойни с вяра в по-доброто бъдеще.

Маргарита Друмева
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ХАРЕСВА ЛИ ВИ ДА НИ НАРИЧАТ „ГЛУХОНЕМИ”?

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК И 
(ЗЛО)УПОТРЕБАТА С НЕГО

През месец ноември  миналата година в авторитетния 
печатен ежедневник  „24 часа”  прочетох  съобщението 
за  новата апаратура, която ще  се монтира в кабинета 

на столичната кметица  Йорданка Фандъкова и с чиято 
помощ  ще бъде улеснен  разговора  между  служителите на 
кметството  и  посещаващите ги  глухонеми хора. Тъй като 
тази нова и модерна апаратура доставена от технологическия 
гигант  „Самсунг” може да превръща говора в текст! Това беше  
приятна изненада за всички нас, но ме подразни  употребата 
на думата глухонеми.

Знам, че мнозина измежду нас в  така наречената глуха 
общност ще подскочат обидено. И аз самата съм една от 
тях! Нещо повече – където виждах,че се употребява  тази 
дума, веднага сядах  и пишех писма с молби, с обяснения, 
че тази дума се използва неправилно, че вече е остаряла, 
че фактически  неми глухи няма, защото липсата на слух не 
означава, че не можеш да говориш. И че в края на краищата 
за всички нас тази дума е обидна!

Но дали наистина е така? Имаме научно съставени 
програми за обучение на така наречените „деца със 
специални образователни потребности „Обучение с помощта 
на ресурсни учители. Интегрирано, приобщено образование. 
Убеждението, че КИ – кохлеарната имплантация е панацеята 
нечуващите деца да станат като чуващите, за да говорят 
като тях. И въпреки всичко това, какви са резултатите? 
Защо обществото продължава да употребява думата 
„глухонеми”?

Имаме нови технологии, усилващи апаратури, все 
по-усъвършенствани слухови апарати; така наречената 
платформа за видеопревеждане; а сега и нов вид платформа за 
превръщането на говора в текст. Влязоха  в употреба и новите 

думи: „нечуващи” „лишени  от слух” , „хора със слухова загуба”, 
с увреден слух” и още, и още – предназначени да изхвърлят 
от употреба тази омразна на всички нас,  нечуващите, пък и 
на родителите с такива деца, дума „глухонеми”, която ни 
наранява! Случайно ли много семейства на деца без слух, а и 
доста измежду нас  с такава загуба  не признават  или крият, 
че не чуват.

От една страна е вярно, че нашето общество все още не 
е усвоило европейското възпитание в отношението си към 
различните. Но от друга страна е полезно да се вгледаме и 
в нашето образование. В така нареченото образование на 
децата със специални образователни потребности. И да си 
зададем въпроса, защо все още от нашите специални училища  
излизат млади хора с непълноценно образование – не могат да 
говорят или поне да пишат  на граматически правилен роден 
език? И къде и защо то все още куца? Тези последни дни бях 
свидетел на няколко събития. На младежко събрание, където 
д-р Славина Лозанова, която за мен е една от малкото най-
нови изследователи на особеностите на жестовия език, който 
употребяват младите у нас и по света, изнесе презентация на 
своите наблюдения и изводи. В тази своя беседа тя подчерта, 
че има разлика в начина на употреба на жестовия език.  
Така нареченото аграматично бързо говорене, без 
произнасяне на думите, което младите  употребяват  главно 
за домашно, междуличностно общуване  и  калкиращия 
жестов  език, при който повечето думи се придружават с 
жестове  и артикулация на думите и  който се използва на 
обществени форуми, на лектории, беседи, в училищата и 
университетите, или при общуване с чуващи хора. Но, за 

съжаление нашите  млади хора упорито предпочитат да си 
общуват бързичко, негласно, без артикулация, с изпускането 
на много от частиците на речта, като напр. съюзите и, с, в , на,  
от, при, към и т. н., като твърдят, че така им било по–удобно, 
особено като общуват чрез смартфоните си и   настояват, че 
това си е тяхната така наречена „глуха култура”. Да си помисли 
човек, къде отиват усилията на учители и  рехабилитатори,  
на ресурсните учители и на всички, които работят всеотдайно, 
за да ги научат да говорят и  за да ги разбират чуващите хора? 

Бях свидетелка как по време на презентацията на  новата 
платформа „От говор към текст” една журналистка с помощта 
на жестова преводачка  интервюираше един от глухите 
студенти и му задаваше  различни въпроси, на които той не 
можеше да разбере смисъла и даваше неадекватни отговори. 
Тогава чудно ли е, че това бързо аграматично говорене 
без артикулация и глас, към което младите глухи  хора са 
привързани, създава впечатление, че те са „глухонеми”! 
Понеже никой чуващ, а и мнозина измежду нас, лишените от 
слух не ги разбира!

И не е ли време вече обучението и образованието на 
деца и възрастни със слухова загуба да бъдат доведени  в 
съответствие  с новите технологии, за да може помощта им 
наистина да е ефективна за тях? Или както казват умните 
глави от световната и европейската организации на глухите, 
че  всички глухи може и трябва да бъдат научени да си 
служат с граматически правилен национален език и жест! 
Заслужава си да се замислим  как говорим и общуваме, за да 
не сме обидени,че ни наричат „глухонеми”!

Миряна Мошева

Наскоро получих уведомление за впис-
ване в съюзната страница във фейсбук 
на радио „Бинар”. Зачудих се – какво тър-
си радио при нас, хората със слухово ув-
реждане? Отворих изпратения пост и 
се оказа, че една млада журналистка в 
радиото – Анна Капитанова, е направи-
ла кратък видеорепортаж, придружен 
с текст и субтитри, озаглавен „Как да 
си поръчаме пуканки на жестомимичен 
език?” 

Публикувам тук, без никаква редак-
торска намеса, текста:

„В речника на егоцентрика, ако речем, че 
това е животно, самовглъбило се в себе си и 
егоистично разположено към околния свят, 
думите нормален и различен са антоними. 
И това – независимо от неговата етническа, 
религиозна и социална принадлежност. 
Човешки присъщо ни е да отсъждаме по 
външни белези, после да се формираме по 
групи и накрая да си лепим етикети по че-
лата.

Всеки ден пътувам с метрото. Нормални-
те сме мнозинство – цъкаме по социалните 
мрежи, слушаме музика, говорим по теле-
фона или четем книги, и то в най-добрия 
случай, иначе гледаме намусено в нищото 
и чакаме да се случи нещо различно. И ето: 
„Разврат в метрото!” – двама младежи се 
целуват най-нагло пред погледа на всички. 
„Как не ги е срам?” – се чете по устните на 
пасажерите. На следващата спирка обаче 
се качва възрастна двойка, която събужда 
мисли от рода на: „Колко ли войни са пре-
живели заедно?”. Любуват се един на друг, 
целуват се, отъркват телата си. „Ах, колко 
романтично!” – въздишаме всички.

Какво се случи всъщност? Бръкнахме в 
чантите и извадихме от онези лепящи ети-
кети, на които от вътрешната страна пише с 
големи букви: ДВОЙНИ СТАНДАРТИ.

Младежите се оказаха глухонеми. Така и 
не разбраха, че са различни. А ние продъл-
жихме да си мислим, че сме нормални.

Машинистът рязко наби спирачки. Из-
веднъж глухонямата нагло целуваща се 
двойка връхлетя върху сравнително мла-
да, невръстна жена. Момчето я погледна 
жадно, отстъпи назад, сви юмрук с едната 
длан, а другата изпъна като платно, после я 
постави върху юмручената и започна да я 
отрива с въртеливи движения. На жестоми-
мичен език това означаваше: „Извинявай”.

Никой в метрото не разчете жестовете, 
но всички разбрахме, че влюбените са с 
увреден слух. Веднага отлепихме етикета, 

който преди малко им бяхме сложили, и 
побързахме да залепим друг, пак от онези 
с двойните стандарти – „Няма нищо, нека си 
се целуват младежите, милите, нали са в не-
равностойно положение, на никого не пре-
чат”. Да, те бяха по-различни от различните, 
защото не можехме да ги съдим на техния 
език.

Зачудих се, ако съм в компанията на глу-
хонеми, как да си поръчам още една купа 
пуканки. Оказа се по-лесно от това да търся 
етикети из, под и над хастара на чантата си.

В един късен следобед се озовах в Съ-
юза на глухите в София, където художникът 
Никола Орозки рисуваше портрети на хора 
със слухови проблеми. Срещнах Жени и 
Ванко – млади, вдъхновяващи и отзивчиви 
хора. Научиха ме да казвам „благодаря” и 
„извинявай”, случайно ако в метрото настъ-
пя някого и трябва да му се извиня на жес-
томимичен език или пък ако същия този ми 
отсъпи място да седна. Вече знам как да си 
поръчам и още пуканки, защото в заведе-
нието към Съюза ги правят страхотни.” 

Под самото видео имаше още един 
текст: „Според неофициална статиски-
ка между 37 000 и 50 000 са хората със 
слухови проблеми, които използват 
жестомимичен език у нас. На колко от 
тях може да кажем „благодаря” и „изви-
нявай”.”

Игнорирах граматичните грешки в те-
кста и изгледах видеорепортажа, който 
бе доста едностранчив. Едва след това на-
писах следния коментар: „Хубав разказ, но 
имам една много съществена забележка, 
свързана с употребата на вече архаично-
то „глухонеми”. Редно би било, след като 
сте посетили централата на Съюза на 
глухите в България в столицата, поне да 
се запознаете с най-елементарните сведе-
ния за нашата организация - има ги в сайта 
ни (отчасти и във фейсбук страницата). 
Имали сте и възможност да разговаряте с 
хората, работещи там. И щяхте да разбе-
рете от разговорите си с тях, че с разви-
тието на науката още от 40-е години на 
миналия век, благодарение на българските 
сурдопедагози, дефектолози и логопеди, 
на усилията на звуково-речевите рехаби-
литатори в България НЯМА ГЛУХОНЕМИ 
- ИМА ГЛУХИ, ТЕЖКОЧУВАЩИ, С ЧАСТИЧНО 
УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА, СЛУХОВО УВРЕДЕ-
НИ И ПРОСТО ХОРА, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМ 
С ЧУВАНЕТО. Масова е практиката сред 
журналистите, които в стремежа си да 
предизвикат сензация с материалите си, 
да ползват абсолютно некомпетентно 
този термин, който от почти век е отжи-

велица: „глухонеми”! Най-елементарното 
нещо, което трябваше да направите, е да 
се вгледате в названието на съюзната ор-
ганизация – Съюз на ГЛУХИТЕ в България. Не 
на глухонемите, нали?”

Разбира се, споделих видеорепортажа 
на Капитанова в съюзната фейсбук стра-
ница. И след няколко дни, като проверявах 
данните за посетители, харесвания, комен-
тари и пр., се оказа, че видеорепортажът 
на Анна е гледан от над 1200 души. И точно 
този факт ме накара да се замисля. За как-
во, ще попитате. Затова, че в клипа имаше 
неща, които доста ме озадачиха, тъй като се 
изключваха взаимно, т. е. ПРОТИВОРЕЧАХА 
СИ! Видеорепортажът беше пуснат и в стра-
ницата на радиото и тези противоречия, 
на които се натъкнах, вече бяха общест-
вено достояние! 

Кои са те? Най-напред – безспорен факт 
е, че когато глух човек с жестове показва 
на някой непознат при първа среща, че е с 
увреден слух, той използва два жеста един 
след друг: посочва първо ухото си, след 
което посочва и устата си (на снимката, 
бел. авт. ) – т. е. с тях показва, че е глух и 
ням!!! Потърсих аналогични на думата „глух” 
видеожестове от други страни в интернет – 
намерих само един. Оказа се, че точно това 
жестово определение за даден човек – че 
е глух – е масово разпространено и прак-
тикувано. НО!!! Има едно голямо „но” – в 
повечето държави, където жестовият език 
е узаконен и приет, при комуникацията си 
с глух човек, слуховият (този термин при 
тях е равнозначен на българското „чуващ”) 
разбира жеста само като „глух”, не и като 
„глухоням”, за разлика от тук. Защото 
слуховото общество в тези държави от-
давна има съвсем различен начин на 
мислене и възприемане на различните 
от тях хора и е наясно, че на хората с ув-
реден слух единственият им проблем е, 
че не чуват (частично или напълно), но 
иначе са като всички останали хора. И 
ги възприемат като такива. А тук… все 
едно времето е спряло и обществото си ми-
сли, че след като имаш увреден слух, значи 
нещо не си наред и в главата, и почват да се 
държат с теб като с малоумен!

Бедата е, че българите с това кривораз-
брано мислене възприемат буквално този 
жест – всеки смята, че си има работа с глу-
хоням, защото жестът наистина е подвеж-
дащ! А ако човекът, на отгоре, си няма и по-
нятие нито от български жестов език (БЖЕ), 
нито от живота и проблемите на хората с 
увреден слух… - ще остане с убеждение-
то, че насреща му стои, меко казано, идиот. 

Това е и основната причина да се използва 
и досега под път и над път този термин в 
медиите. А някои журналисти направо ги 
мързи да проверят поне от кумова срама 
какво представлява глухият човек, какви са 
му проблемите, как живее, как общува, има 
ли съществена разлика между него и оста-
налите хора от обществото.

Другото противоречие е, че не е естест-
вено и логично някой, бил той и желаещ да 
научи десетина жеста от БЖЕ, дори и само, 
за да си поиска пуканки – изведнъж става 
експерт по български жестов език до сте-
пен, че дори го класифицира към дадена 
група чуждестранни жестове и твърди убе-
дено, че „в България „глухите и глухонемите 
са между 37 000 и 50 000 души”.

Как, откъде и по какъв начин са устано-
вени тези твърдения – след като ДОСЕГА В 
БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПРАВЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА 
ХОРАТА С ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ЗАГУ-
БЕН СЛУХ, НИТО ПЪК КАКВОТО И ДА Е ПРО-
УЧВАНЕ ИЛИ ИЗСЛЕДВАНЕ ИЛИ НА БЪЛГАР-
СКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК?

Ще завърша с видеорепортажа. По-го-
ре писах, че е доста едностранчив, защото 
за мен не е никак професионално да по-
днесеш на обществото толкова оскъдна 
и преднамерена информация за глухото 
общество, за неговата култура, начин на 
мислене и на комуникация. Липсваше 
най-важното – водещата сюжетна линия! 
Какво всъщност искаше да каже жур-
налистката? Научила е как да си поиска с 
жестове пуканки? И как да каже „Благодаря” 
и „Извинявай”? пак с жестове? И какво от 
това? Публикацията й с нищичко не спо-
мага за облекчаването на живота на глу-
хия човек. Защо не посочи поне другата 
страна на монетата (нали са две!) и не по-
каже фрапиращите проблеми на хората 
с увреден слух? Ето само някои от тях: 
липсата на работа породена от тотал-
ната липса на адекватно образование и 
професионална подготовка; липсата на 
достатъчно преводачи на жестов език; 
пълно игнориране от страна на прави-
телство и държава относно узаконява-
нето на единственото средство за кому-
никация на глухите хора – българския 
жестов език… 

Няма да продължавам с изброяването, 
защото безброй пъти на страниците на вест-
ник „Тишина” е писано и ще продължава да 
се пише за всичките ни нерешени все още 
проблеми. Пък дано Капитанова или някой 
друг от ранга й прочете тези редове, за да 
ги направи обществено достояние, вместо 
този изгубен в превода видеорепортаж.

Петра Ганчева



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 77718 май 201718 май 201718 май 2017 КултураКултураКултураКултураКултураКултура

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн: 
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ:
Петра ГАНЧЕВА
http://www.facebook.com/sgbbulgaria

Печатница: 
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Официален сайт на СГБ:  
www.bg.sgbbg.com

Александър ДОБРЕВ, 
администратор 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София, 
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78

e-mail: tishina@sgbbg.com

Електронен формат на в. „Тишина“: 
http://tishina.sgbbg.com

„СЪТВОРЕНИ ОТ ТИШИНАТА”

МИГЪТ, В КОЙТО СЪЗДАВАШ НЕЩО СВОЕ

От стр. 1

Родена на 10 май 1997 година в Русе,  Мирела като бебе за-
губва слуха си напълно. Направена й е кохлеарна импланта-
ция на лявото ухо. Завършва националното училище по изку-
ства в Русе. Може би и затова нейният начин на изразяване и 
общуване с хората става рисуването. Обича да рисува графики 
и най-вече – животни. Тя е автор на илюстрациите в алманаха 
„Още са живи крилатите хора”, издаден от русенският филиал 
на Съюза на свободните писатели. На юбилейната изложба, 
посветена на 80-годишнината на СГБ, всъщност Мирела за 
първи път представи публично две свои великолепни карти-
ни, които веднага направиха впечатление на посетителите.

И ето, само ден, след като навърши 20 години, младата ху-
дожничка с вълнение приемаше поздравленията, отправени 
й по повод откриването на първата й самостоятелна изложба. 
На откриването на изложбата Мирела беше поздравена от 
Емил Кирилов, заместник областен управител на област Русе; 
Валентин Георгиев, председателя на дружеството на художни-

ците в града, който каза, че това, което е подредила в библи-
отеката Мирела, изненадва със зрелостта на иначе младия й 
талант и респектира с наученото от нейните преподаватели 
в НУИ „Проф. Веселин Стоянов”. Преподавателката й в нацио-
налното училище по изкуства Златка Стойкова също каза мно-
го топли и прочувствени думи за Мирела. А Стоян Стоянов, 
заместник директор на детската градина „Слънце” съобщи, 
че списанието „К.И.К” (Комикси. Илюстрации. Карикатури) ще 
предостави своите страници за публикуване на нейните твор-

би – с цел да подпомогне творческото й развитие.
Председателят на РО на глухите Владимир Владимиров поз-

драви Мирела с думите: „Вие сте толкова крехка и млада, а ус-
пяхте с много труд и старание да ни впечатлите с вашите твор-
би и да ни накарахте да се гордеем, че сте една от нас. Нека не 
стихва желанието Ви да творите в своя свят на тишината!”

А нашата глуха поетеса Валентина Маринова направи изне-
нада на художничката със стихотворението си „Посвещение”, 
което написала специално за нея.

От сдружението бяха подготвили чудесна медийна презен-
тация за Мирела, където имаше и проведено фейсбук интервю 
с нея. В него тя споделя: „Аз живея в друг свят, светът на тиши-
ната. Там – в моя свят, съществува само доброто, а не лошото; 
истината, а не лъжата… Тишината – тя ми помага да създавам 
творбата…”.

В края на представянето бяха продадени доста от  картини-
те на младата русенска художничка, с което бе предоставена 
възможност на Мирела да се развива в областта на анимация-
та – нейното съкровено желание и стремеж.  

Стефка Тончева, координатор на РО –Русе
Снимки: Мариана Маркова и РБ „Любен Каравелов”

Първа самостоятелна изложба на художничката с увреден слух Мирела Венциславова бе открита в Русе

Малко исто-
рия: най-ста-
рите свиде-
телства за 
гоблени са от-
преди 1400 г. 
преди нашата 
ера и идват от 
древен Египет, 
където са на-
мерени тъкани 
парчета плат, 

положени като дарове в гроб-
ниците на фараоните. За тези, 
които не знаят, значението на 
думата „гоблен” е „ръчно тъкан 
килим за стена”. В миналото те 
са били често срещан детайл от 
интериора на домовете, а някои 
обществени сгради в древна Ела-
да също са били покрити с гобле-
ни. В Европа могат да се откри-
ят само единични произведения, 
датиращи от XI-XIII век и причи-
ната е в използвания материал 
- вълна, която била примамлива 
храна за молците, а също и чес-
тите разрушителни войни от 
този период, когато домовете 
са били опожарявани от нашест-
вениците. След XIV-и век църк-
вата признава стойността на 
гоблените, изобразяващи прит-
чи от Библията за  неграмотни-
те богомолци. Малко от тях са 
оцелели до наши дни. Оттогава 
гоблените стават символ на 
общественото положение сред 
аристокрацията през Среднове-
ковието и са служели като украса 
на стените на замъците; покри-
вали са процепи и са създавали 
уединение около леглата. Крале 
и знатни личности са ги вземали 
със себе си при пътуванията си 
от замък в замък, за да си осигу-
рят комфорт и да покажат прес-
тижа си. Често гоблените са сме-
няли собственика си след битка 
и, ако вратата или прозорецът 

на победителя се окажели раз-
лични по размер, придобитият 
гоблен е бил срязван или приши-
ван към друг. По време на разто-
чителното царуване на  Луи XIV 
в Париж бива основана фабрика 
за гоблени. И в другите европей-
ски страни последвали примера 
и отворили фабрики, работещи 
за владетелите. Когато Луи XIV 
умира, гоблените му наброяват 
общо над две хиляди и петсто-
тин броя...

В България шиенето на гоблени 
навлиза много по-късно. Макар да 
сме имали една Райна Княгиня, из-
везала знамето на Свободата, веза-
нето (шиенето) върху парчета плат 
лека-полека започнало да се раз-
пространява в страната и днес вече 
дори има цели групи във фейсбук, 
членовете на които са известни 
майсторки на гоблени. За една та-
кава майсторка на времето вестник 
„Тишина” накратко спомена преди 
години, по повод организираната 
изложба с ръчни произведения, 
изработени от дупнишките глухи 
жени. 

Тогава акцентът в статията бе по-
ставен върху наградата, връчена на 
Гергина Джунова за първото мяс-

то. Но сега, при срещата ми с нея в 
клуба (част от членовете се събраха 
да отбележат Първа пролет), разго-
варях с нея по-подробно, разпитах 
я за това нейно прекрасно хоби. 
Оказа се, че се занимавала с това от 
години… На мен лично ми се стру-
ва адски пипкава работа и се питам 
откъде й стигат нервите, защото, за 
да направиш дори малък гоблен, 
си е доста работа. А тя ми казва, че 
шиенето я успокоявало!!! Говорихме 
и за това, че малко са хората (пре-
димно жени), които се занимават с 
шиенето на гоблени и причината е в 
цената на материалите - комплекти-
те, които се продават в специализи-
раните магазини, включващи схема, 
панама, нужните конци и игли, са 
около три пъти по-скъпи, отколкото 
ако сам си намериш схемата от ин-
тернет и отделно си купиш конците 
и другите „консумативи”. А пак така 
малко са тези, които имат компютър 
с интернет връзка, особено в селата 
и малките градчета…

Тази година донякъде е юбилей-
на за Гергина, защото навършва по-
четните 65 години на 20 юли. Дали са 
много или малко тези години, само 

тя си знае, както пак само тя знае и 
внушителната бройка на ушитите от 
нея гоблени... Докато разглеждах 
най-новите гоблени, ушити от нея, 
жените се насъбраха около нас и из-
разяваха както всеобщата си възхи-
та, така и прикритата лека завист (по 
моему благородна, защото Гергина 
е пословична със своята скромност, 
никога не е изтъквала със завидно-
то си умение да майстори тези труд-
ни за изпълнение везани картини и 
е почитана и обичана от всички).

На изложбите, организирани от 
ръководството на РО-Дупница Гер-
гина винаги е взимала първата на-
града; но освен с тези свои заслуже-
ни награди, тя притежава и цял куп 
грамоти от участия в национални 
конкурси на майсторки на броде-
риите от цялата страна. и неизмен-
но, от 2008 г. досега е все на първо 
място или сред първите. Най-скъпа 
за нея е присъдената грамота за от-
лично представяне от участието й 
в пловдивския конкурс на галерия 
„Бродерии”, където на гоблена й 
„Преди есента” е отредено заслуже-
ното достойно първо място.

За Гергина гоблените са първото, 

но не и единственото й хоби – тя е 
майсторка и на плетива. Шиенето на 
гоблени и плетенето преди всичко 
я успокояват, но също така тя на-
мира и свой смисъл в тях – като на-
пример, всичко, което е изплела, се 
носи от четиримата й внуци, самата 
нея и близките й. А най-хубавите й 
гоблени красят стените на гостните 
в домовете на децата й.

„Не мога да опиша какво е чув-
ството, което изпитвам, когато за-
върша гоблена. Тогава, накрая, го 
обръщам наопаки, за да го почис-
тя от излишните конци, за да не се 
вижда къде започва и къде свърш-
ва избродираното – едно от задъл-
жителните условия при гоблените. 
Тогава, като погледна завършеното, 
въздъхвам доволно, с наслада се 
взирам в всеки един бод и си при-
помням създаването му.” – споделя 
ми Гергина.

Талантливите неуморни ръце на 
Гергина, сигурна съм, няма да спрат 
да създават везана красота върху 
панамата още години напред – за-
щото самото преживяване да съз-
даваш нещо свое е неповторимо и 
уникално за всеки творец.

Петра Ганчева
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Ваня Петкова - отново с участие в изложба 

КРЪГОСЛОВИЦА

ПРОЛЕТНИ РЕЦЕПТИ

Дружеството на художни-
ците в Кърджали и галерия 
„Дар” откриха на 6 април т. г. 

традиционната си Великден-
ска изложба. Експозицията в 
Керимовата къща включва 42 
живописни платна, графики, 
рисунки, керамика, текстил-
ни изработки и творби върху 
дърво. Дружеството на ху-
дожниците в Кърджали обе-
динява автори със свой ори-
гинален почерк, много от тях 
излагат творби в галерии в 
страната и чужбина. Наред с 
всички 21 автори, които участ-
ват в изложбата, има както 
утвърдени имена, свои твор-
би показва и Ваня Петкова, 
художничката с увреден слух, 
добре известна на читателите 
на вестник „Тишина”.

Да поздравят творците бяха 
дошли много ценители на из-

куството и техни приятели. „В 
изложбата има работи, вдъхно-
вени от предстоящия празник 
Възкресение Христово, други 
представят пролетно настрое-

ние цветя или композиции на 
обич, на внимание и на прия-
телство”, каза на откриването 
галеристката Пенка Атанасова. 
„Сред тях, продължи тя, са „Гол-

гота” и „Концерт” на Емил Пен-
чев, на Христо Габеров „Хрис-
тос и човекът”; в общата екс-
позиция особено място заемат 
картините на Иван Стойчев, Ге-
орги Шишков и Ваня Петкова; 
интерес предизвикват текстил-
ните изработки на Ваня Ивано-
ва и живописта на най-младата 
художничка Фахрие Мустафа.”

Поздрав към участниците в 
изложбата поднесоха и замест-
ник кметът на община Кърджа-
ли Катя Митовска и Димитър 
Ганев, главен експерт в отдел 
„Култура” към общината.

Текста подготви 
Петра Ганчева

Снимки Ваня Петкова

СУДОКУ

Отговор от бр. 8

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.

Не губете вяра: днес връщат 
зрението, утре – и слуха

ВКУСНИ ТИКВЕНИ ПРЪЧИЦИ

През пролетта и лятото тиквичките винаги 
са били едни от най-предпочитаните ястия 
на трапезата. Една от най-разпространените 
рецепти е тази с пържени тиквички, залети със 
кисело мляко, овкусено с чесън и копър. Тук ви 
предлагаме една малко по-различна рецепта 
за тиквички на Петя Митева, председател на 
териториалната организация на глухите в 
Добрич – тиквени пръчици на фурна.

ПРОДУКТИ: 2 тиквички; сол; лют червен пипер 
(по избор); 2-3 суп. л. брашно; 2 яйца; 50 гр. галета.

ПРИГОТВЯНЕ: Смесете галетата с лютия червен 
пипер. Измийте добре обелените тиквички. 
Нарежете ги на пръчици, посолете ги и ги оставете 
за 15 минути. Оваляйте ги в брашно и изтупайте 
излишното. Оставете ги за малко, за да се овлажни 
брашното. Така тиквичките ще станат по-хрупкави. 
Потопете тиквичките в разбитите яйца и ги оваляйте 
в хлебната смес. Подредете ги в тава, покрита 
с хартия за печене. Печете ги за 15-20 минути в 
предварително загрята на 200 С фурна. Сервирайте 
тиквичките с млечен или майонезен сос с чесън.

Другата рецепта, която ни изпрати Божана 
Стефанова от Русе, е за 

ЧАБАТА (ВИД ПИТКА), 
към която има цели 4 вида разядки:
Първата разядка е с кьопоолу; втората е паста 

от маслини, гарнирана с пресен босилек; третата е 
от крема сирене с риба тон и четвъртата - извара с 
майонеза, чесън и копър. Маслинената паста е от 
обезкостени маслини по избор или микс, пресен 
босилек и зехтин, след което всичко се пасира. Няма 
точни пропорции, както се казва, смесва се „на око 
и вкус”.

РЕЦЕПТАТА ЗА ЧАБАТАТА: 
ПРОДУКТИ: 400 гр. брашно, 1 ч. л. сол, 1 ч. л. 

захар, 1 ч. л. и половина суха мая, 300 мл. хладка 
вода и всичко това смесваме и бъркаме с дървена 
лъжица. Заливаме с 3-4 суп. л. зехтин. След като 
втаса, премесваме и оформяме питката. Поръсваме 
с брашно и печем в предварително загрята фурна на 
200 градуса, и тавичка с вода отдолу. Пече се 35 мин.

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Начин за внезапно нападение на противник от скрита позиция. 2. Стратеги-

ческа железопътна линия или път, който върви успоредно на фронта. 3. Великани, 
исполини, титани. 4. Семейство дневни грабливи птици. 5. Ограничена част от мест-
ност с определено предназначение (воен.) 6. Тайна условна дума. 7. Град в югоза-
падна Швейцария, до Женевското езеро. 8. Балканска парична единица (мн.ч.). 9. 
Голямо огнестрелно оръжие. 10. Способност на човека да определя разстоянието 
на око. 11. Твърд варовик от калцит и доломит, употребяван в скулптурата и за об-
лицовка. 12. Сграда, постоянно жилище на войници. 13. Японски физик – теоретик 
(1911-1970 г.). 14. Балканска столица. 15. Древно стенобитно оръдие (мн. ч.). 16. Еди-
ница мярка за време. 17. Японско бойно изкуство.

Съставил: Иван Манчев

В един от последните си броеве 
списанието „Хайком съобщава, че 
учени от италиански технологичен 
институт са успели да създадат из-
куствена ретина – имплант, която е 
възстановила зрението на плъхове 
в клинични тестове. По-късно през 
тази година се планират тестове 
и с хора. Имплантът преобразува 
светлината в електрически сигнал 
и стимулира невроните на ретина-
та на окото. Това дава надежда на 
милиони хора, чиято слепота е на-
стъпила вследствие на заболяване, 
причиняващо дегенерация на рети-
ната и нарушаване на целостта на 
фоторецепторните клетки в окото.

И за хората с увреден слух също 
вече има надежда – в Технологич-
ния институт в Масачузетс (MIT), 
разработват метод, с който да се 
регенерират наново така нарече-
ните „космести” клетки и слухът да 
се върне. 

Не е случаен фактът, че ако слу-

шаме музика на максимално ниво 
на силата на звука, можем невъз-
вратимо да оглушеем. Защото 
косместите клетки във вътрешното 
ухо, отговарящи за обработката на 
звуците, загиват поради прекомер-
ното натоварване, без възможност 
да се регенерират. Те играят много 
важна роля при чуването, тъй като 
откриват звуковите вълни и ги пре-
образуват в нервни сигнали. Броят 
им е от 12 до 19 хиляди, като те се 
увреждат не само от силен звук, но 
и от лекарства или пък просто уми-
рат с напредъка на възрастта.

Методът на американските из-
следователи се е оказал доста обе-
щаващ – учените са успели да до-
бият 60% повече космести клетки 
от своите колеги, правили подобни 
опити досега. Те смятат, че скоро ле-
чението на загубения слух може да 
стане не по-сложно от една обикно-
вена инжекция.

Текста подготви Петра Ганчева


