Музиката е светлина
На 26 ноември 2017 г. от 11.30 часа в салона на Националното музикално
училище „Любомир Пипков” се проведе концертът „Музиката е светлина 2”.
Той се организира в рамките на проект на фондация „Петко Груев Стайнов”,
реализиран с подкрепата на Агенцията за хората с увреждания.
Концертът бе посветен на 3 декември - Международния ден на хората с
увреждания.
В концерта взеха участие съставите на Смесения хор на слепите „Академик
Петко Стайнов” с диригент Петър Матев, Детска вокална група „Усмивки” при
СУУНЗ „Луи Брайл” с диригент Стела Манова, стипендиантите на Американска
фондация за България и фондация „Петко Груев Стайнов” Даниела Денчева,
Михаела Колева, Желяз Колев и Георги Станев, както и вече утвърдилите се
изпълнители Ивайло Донков, Миглена Павлова, Ваня Балева, Спаска Боянова,
Марин Гонев и Марияна Попова. Във връзка 121 години от рождението на колоса
на българската класическа музика Петко Стайнов бяха изпълнени негови творби,
както и популярни произведения от Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев,
Добри Христов, Филип Кутев, Тодор Попов, Александър Йосифов, Андрей
Дреников, Хайгашод Агасян и Виктор Чучков.
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Да работиш
в Холандия,
а да си живееш
в Пловдив
С Джовани Чемишанов
разговаря
Димитрина Михайлова
Джовани Чемишанов е още
един успешно реализирал се упорит,
млад незрящ човек, разчитал найвече на себе си, преборил се успешно
с предизвикателствата по време на
обучението си и тези при търсене и
устройване на работа.
Роден е през 1992 г. в Пловдив.
До 7-ми клас учи в масово училище
като интегриран ученик. Средното си
образование получава в Пловдивската
математическа гимназия. Очевиден е
неговият интерес към изучаването на
точните науки. Висше образование
Джовани завършва в Американския
университет в Благоевград, специалност „Математика и компютърни
науки”.
Започваме разговора с въпрос
за това имал ли е някакви сериозни
проблеми, докато е бил в началното
училище и гимназията, и как гледа
на стария спор за предимствата и
недостатъците на специализираното
и интегрираното обучение. Според
Джовани обучението в интегрирана
форма поставя ученика по-близо
до реалната среда, в която той
така или иначе ще се озове след
завършване на средно образование.
В специалните училища за деца със
зрителни увреждания животът е малко
„по-парников”, но в тях учениците пък
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могат да придобият някои умения, до
които по-трудно достигат незрящите,
които са извън тях.
Тъй като Джовани вече работи
като програмист в престижна холандска фирма, логично му поставям
следващия въпрос:
- Би ли пояснил в какво се
състои твоята работа?
- Работя в „Страйпс” ЕООД.
Това е холандска компания, която
работи основно за холандски клиенти,
но с доста изнесени извън страната
офиси. Така част от операциите се
извършват в България.
- Каква е твоята функция в
работния процес?
- Аз имам задълженията да
пиша „програмен код” и в момента
поддържам един от вътрешните сайтове на компанията. Освен това разработвам програмни инструменти и
по други проекти.
- Какво представлява програмният код?
- Това е просто един текст, който

трябва да се напише на даден език за
програмиране.
- Би ли пояснил за хората
като мен, които са доста далеч от
нагласата към точните науки, как
става програмирането и разчитането на кодовете?
- Програмирането е проследяване на данните и логиката, по
която те се обработват. Логиката
е описана в текста за инструкции,
които са на практика програмният
код. Тъй нареченият софст код или
начален код, който после компютърът
обработва и генерира от този код
съответната програма, която хората
ползват. Клиентът заявява какво
точно иска да му бъде изработено.
Разбира се, като възложител той има
съответните изисквания за това какво
точно да прави програмата.
- Кой преговаря с клиента и
уточнява неговите изисквания?
- Това се прави от съответен
мениджър във фирмата и след като той
уточни желанието на клиента, възлага
на екипа от програмисти да разработи

проекта, така както е договорен, и да
го предостави вече готов на клиента.
- Кого обикновено обслужват
вашите програми?
- Нашите програми са предназначени не за хора, а за машини.
Сигурно звучи малко странно, но това
е така.

- В твоя случай нулевото
зрение създава ли затруднения,
специфични проблеми?
- Проблеми винаги се намират,
например има сайтове и инструменти,
които в голяма степен не са пригодени
за работа без зрение и с тях се работи
много трудно, а има и такива, с които
работата без зрение е чисто и просто
невъзможна, но все пак по-голямата
част от работата си успявам да свърша
самостоятелно.
- Дълго ли търси работа?
- В тази компания ми беше летният стаж. След изтичането му получих
предложение да остана да работя
при тях. Самото програмиране не ми
беше проблем, но понеже говорихме
за проблеми при назначаването
ми, трябва да ви кажа, че проблем
беше да се намери самият офис на
компанията, тъй като той се намира
в покрайнините на София. След като
се поопознахме, се уговорихме да
работя „хоум офис” и да присъствам
в главния офис само тогава, когато
е необходимо. Други що-годе се3

риозни проблеми не съм имал, като
изключим споменатите вече някои
инструменти, които не бяха достъпни
и ме затрудняваха при работата ми по
проектите.
- Доколкото разбирам, отношението на работодателя и колегите
към теб никога не е било проблем...
- Да, те имаха желание да работя при тях и не беше трудно да се
разберем за това как да го направим,
така че да е добре за всички. В
нашата фирма важното е не да стоиш
в офиса с определено работно време,
а да си свършваш навреме работата.
Препоръчително е да бъдеш в
офиса, за да можеш да се сработиш
с колегите, но работата с компютър
и интернет ти дава възможности за
по-голяма независимост в това отношение.
- Както разбирам, с колегите
общуваш напълно свободно...
- Да, доста добре се сработваме.
Когато трябва, те ми помагат с каквото
е необходимо, а иначе общуваме напълно нормално.
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- Според теб как трябва да се
държи един незрящ човек, за да го
приемат нормално виждащите му
колеги?
- Когато става въпрос за взаимоотношения с колеги, на едно от
първите места стои отношението
му към работата. Много е важно да
се вижда, че той се отнася сериозно
към задълженията си и уважава
своя и чуждия труд. Трябва да даде възможност на колегите си да
разберат, че няма значение какъв е, че
той е дошъл при тях не за друго, а за
да работи. Също така е много важно
да не си позволява да прехвърля
своите проблеми на другите. Колкото
по-самостоятелен е в своята работа,
толкова повече уважение от колегите
си ще получи. От значение, разбира
се, са любезното отношение, умението
да изслушваш събеседника, да се
включваш адекватно в разговора.
Нужно е да проявяваш такт.
Аз не мисля, че повечето хора имат проблем със слепите. Проблемите възникват от това, че много
хора се чувстват неудобно и не знаят
как да се държат с незрящите. В този
случай правилно е инициативата
да се поеме от човека без зрение,
който да им помогне, да отговаря на
различни техни въпроси, да покаже,
че не е „чуплив” и че няма проблем
с него да се общува нормално, че не
е забранено да му се задават и да ги
наречем по-неделикатни въпроси.
- Кой трябва да бъде активната
страна в създаването на контакта?
- Виждащите обикновено си
мълчат, притесняват се, неудобно им
е. Налага се ти да вземеш отношение
по някой неутрален проблем, за да
се получи непринуден разговор. Вече
когато се поотпуснат - те могат да
започнат да задават въпросите и така
нещата потръгват. Повечето хора не

са злонамерени. Те просто не знаят
как да постъпят и значи трябва да им
се помогне.
- От позицията на човек, който е намерил своята подходяща
работна среда, какво би казал на
вече отчаялите се безработни младежи със зрителни увреждания?
- За да успеят, трябва да владеят добре чужд език и компютър.
Това са началните стъпки. Оттук
нататък е въпрос на интереси.
Те трябва добре да знаят с какви
умения разполагат. Хубаво е да имат
набор от знания и умения, с които те
могат да се представят на пазара
на труда. Мисля, че ще им бъде

по-лесно да пробият в компании,
които имат повече западно влияние
в управлението, защото там има
разработена методология и вероятността за отхвърлянето им по
субективни мотиви е значително
по-малка. По-малка е вероятността
някой от техните ръководители да се
изплаши, че би могло компанията да
има проблем с подобен работник и
по тази причина да му бъде отказано
назначение. В последните години
се увеличи търсенето на хора за
наемане на работа и ако човек има
умения и знания, които да предложи,
смятам че има шанс да намери
своята професионална реализация.

Гласовете на нашите книги

МАРИАНА ЛЕЧЕВА – НОВИЯТ, НО ВЕЧЕ РАЗПОЗНАВАЕМ ГЛАС
Вероятно на мнозина от вас
гласът на Мариана Лечева е познат
покрай многобройните й изяви като
говорител в Националното радио
в близкото минало. Сега обаче, от
септември тази година, тя избра
каузата да чете в Звукозаписното
студио на ССБ и така се вля в
многообразието от гласовете на
нашите книги.
Запознайте се с нея от
малко по-близо. Мариана Лечева
е родена през месец ноември
1954 в София – зодия скорпион.
Завършила е 21-ва гимназия с
профил математика, на което
сама се учудва и до ден днешен,
тъй като по-нататъшният й
живот протича далече от точните
науки. Дори висшето образование на
Мариана е твърде различно от понататъшния й житейски път. Оказа се,
че тя е дипломиран медик.
Един ден през 1980 година,

докато гледа малкия си син в къщи,
Мариана чува по радиото, че се
обявява конкурс за говорители в БНР.
Съпругът й тогава е завършвал МЕИ
по специалността „Електроакустика

и техника на звукозаписа” и е имал
състудентка, чийто съпруг Еди
Емирян е работил в радиото. Именно
той подтиква Мариана да се яви на
конкурса. Изненадващо за самата нея
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Гласовете на нашите книги
Мариана преминава успешно шестте
тура, включващи изчитане на всякакви,
различни по трудност текстове. От
явилите се 1000 кандидати тя е един от
четиримата одобрени и така започва
нейната дългогодишна работа като
говорител в Националното радио.
В началото поради липса на
щатна бройка Мариана стартира на
хонорар, но в последващите близо
40 години това става нейна основна
професия – четене на новини и водене на различни рубрики. За разлика от днес в онези вече далечни
години изключително се е държало на
правилната интонация и дикция.
„Случвало ми се е да водя найразлични рубрики и предавания –
от образователни до музикални, та
дори и симфонични концерти на живо
– и като конферансие на сцената,
и от радио-колата. Така че човек,
без да иска, добива знания от найразлични области и се превръща
в енциклопедия. Освен това ти се
интересуваш от нещата, които четеш, и
не можеш да си позволиш неправилно
произношение и да нямаш познанията
по дадената тема. Между другото,
прословутата градска легенда за
„Магьосникът от Оз”, прочетен като
„Магьосникът от нула три”, е напълно
истински случай.”
- КАК ТИ СЕ ОТРАЗИХА
ПРОМЕНИТЕ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989
И ПРОМЕНИ ЛИ СЕ НЕЩО ЛИЧНО
ЗА ТЕБ В РАДИОТО?
- О, промени се абсолютно
всичко, в смисъл че тогава всички
журналисти и редактори бяха стреснати. Спомням си, че имаше дори
предупредителни бележки „Пазете се,
идват говорителите” – толкова не ни
обичаха и се опасяваха от нас, защото
ние наистина знаехме, говорехме и
продължаваме да говорим правилен
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български език. Длъжността говорител
беше премахната и в чудене къде да
ни намерят място в крайна сметка
започнахме да подготвяме програмата. Сглобявахме я тематично и
продължавахме да четем все още за
някои рубрики, но на запис. По този
начин сме работили и като редактори
на програми.
Този работен процес продължава за Мариана Лечева почти до
момента на нейното пенсиониране
през 2015 година. В последните 5
години, преди да се сбогува окончателно с Националното радио, тя
работи в мониторинга на програмите,
което означава прослушване на
предавания и даване на оценка на
управителния съвет за тяхното качество относно тематиката, гостите,
начина на провеждане на разговорите
и държанието на водещите, както и за
музикалното оформление.
Поради богатия си опит в
четенето на глас с безупречна дикция
Мариана Лечева започна работа в
звукозаписното студио на Съюза
без установените предварителни
прослушвания. Фактически в деня,
когато се яви като кандидат, тя влезе
в кабината и зачете литературен
текст, както се казва, с летящ старт.
За почти 4 месеца работа при нас
гласът й стана разпознаваем, още
повече че той напомня донякъде този
на Сия Христова - Шиварова от поранните й години. Попитах Мариана
как е научила за нашето звукозаписно
студио и за нуждата от нови гласове в
него.
„За вашето звукозаписно студио
знам отпреди около 30 години. Имах
приятели, които работеха в Съюза на
слепите – Искра Николова и братята
Филип и Жоро Папазови. Всъщност
това са мои много близки и до ден

Гласовете на нашите книги
днешен приятели. Познавахме се и с
много от колегите ви, поздравявахме
се и ми беше много приятно да идвам.
Когато научих за възможността да
започна работа в студиото, много се
зарадвах, защото освен източник на
доходи четенето е нещо, което много
обичам да правя. Тази работа никак
не е лесна и мисля, че заплащането
на този труд е изключително ниско в
сравнение например с това в дублажа,
където също имам опит.”
Попитах Мариана какъв тип книги предпочита.
„Едва ли има точно определен
тип литература, който да предпочитам.
Харесвам всяка книга, която ми е
интересна. Това може да е философска
литература или криминална, както
и класическа. Стига книгата да е
интересна, а то почти няма книга,
която да не ми е интересна, освен ако
не са някакви сухи факти. Не харесвам
да чета медицинска литература.”
- КАК СЕ ОТНАСЯШ КЪМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТВОРБИ, КОИТО
СЪДЪРЖАТ ПОВЕЧЕ ЦИНИЧНИ И
НАТУРАЛИСТИЧНИ ИЗРАЗИ?
- Виж, неслучайно изразът „златна среда” се е превърнал в клише. Не
харесвам която и да било крайност
и смятам, че винаги трябва да има
баланс. Всяко нещо има мястото си
и времето си и не бива да се залита
в която и да било посока. Ако ми се
случи да чета подобна книга, пълна
с пошлости, разбира се, ще я изчета,
но с отвращение. Няма да получа
удоволствие от нея, но това е работа.
Оставяш личните си пристрастия и
мнение и четеш.
Попитах събеседничката си за
мнението й за говорещите дайджестни
списания, с които вече се е запознала,
и приятни ли са й като четиво.

„На мен лично, честно казано не. Има интересни материали, има и
по-безинтересни, но може би това е
някаква съвкупност от гланцирането
на страниците в съчетание с осветлението и различните шрифтове. Има
значение и това, че самите материали
не са подредени по страниците, а
са разхвърляни по няколко на една
страница, но въпреки това се справям.
Тези списания обаче определено
имат своето място и значение за
незрящите.”
- ЩЕ ТЕ ПОПИТАМ ОТНОВО
- КАК ВЪЗПРИЕМАШ КАТО ЦЯЛО
РАБОТАТА СИ ТУК? НОСИ ЛИ ТИ
ЛИЧНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?
- Доставя ми голямо удоволствие, защото, както вече казах, аз
обичам четенето, свикнала съм да
чета на глас и затова го и правя.
Надеждата на Мариана, а и
на всички останали четци е да се
появи възможност за повишаване
на заплащането, което в момента е
6 лева на астрономически час. Ако
трябва да го сравним със заплащането
в дублажа, където е 60 стотинки на
минута, излиза, че при нас то е 6 пъти
по-малко при пълна натовареност на
четците. В дублажа, независимо дали
в рамките на един час имаш много
реплики, или само две-три, самото
ти присъствие и концентрацията в
рамките на този час се заплащат по
такъв начин.
В края на нашия разговор
Мариана Лечева пожела на всички
настоящи и бъдещи читатели на говорещи книги никога да не се предават
- „Животът винаги си заслужава и има
за какво да се живее!”.
Разговора води
Марина ПЕТКОВА
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Ангел СОТИРОВ
							
Снимки - Светлана Йорданова
Назад към природата!!! На този апел на великия швейцарец откликват през 2005 г. десетина млади
особи от нашата страна. Част от тях
може би дори не знаят, че зовът за
природосъобразен начин на живот
принадлежи на прославения женевец
Жан-Жак Русо. Те са впечатлени
от житейския модел на рускинята
Анастасия в Сибир, представен от
Владимир Мегре в десетината му
авторски книги.
Тези ентусиазирани български
анастасийци в края на 2005 година
закупуват 170 декара почти пустееща
земя, огласяна нощем от воя на
чакалите. Закупените запуснати ниви се намират между Странджа и
Сакар, в Дервентските възвишения,
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на три километра от село Славейково,
Елховско. На следващата година
от средата на април Константин
(Косьо) Стамболиев със своята руска
приятелка Таня и Станислав (Стенли)
Спасов заживяват на палатки в своите
имения. Нарекли селището си Васил
Левски, защото тук те са се чувствали
свободни. В село Раздел, на седем км
от турската граница, първоначално
са
смятали
анастасийците
за
извънземни. Жителите на това село са
били толкова изумени, че не са могли
да ги приемат за нормални земляни.
След някой друг месец същата година
примерът на Косьо, Таня и Стенли са
последвали инж. Владимир Досев и
Красимир Нотев.
На 12 декември 2007 година и

моят приятел Богдан Благоев, заразен
яко с идеите на Мегре, придобива
там цели 20 декара земеделски
имот. Само след година и половина,
окрилен от тези идеи, със съпругата
си Светлана заживява сред своите
екологични съмишленици, далеч от
цивилизацията, от суетнята и другите
вредности на големия град.
От 20 родови имения целогодишно се обитават от три до пет, но
през топлите месеци още пет-шест
имения посрещат въодушевено своите собственици. Богомила и Георги са
родени в селището, а броят на децата,
щъкащи из именията, е седем.
Това единствено по рода си
българско екоселище всяка година
посреща доброволци от целия свят –
Канада, Израел, Австралия, Холандия,
Белгия. Но най-често са от Франция
и Германия. Някои от тях идват само
за два-три дни, други остават тук дветри седмици, трети по цял месец.
Но на нашите домакини най-силно
впечатление са направили трите
сестри от Австралия и двете момичета,
тръгнали за Индия с две мулета.
Доброволците са ученици, студенти,
хора с най-различни професионални
реализации, семейства и сингъли.
Групите понякога достигат до 20 души.
Те разглеждат именията, начина на
живот в тях, помагат на жителите от
екопоселението в разнообразните им
занимания.
През 2005 г. Богдан за пръв
път чува за Анастасия от студентката Мария, която при него изпълнява почасово ролята на домашна
помощница. След година той организира записването на аудиокасети
на осемте книги на Владимир Мегре,
които прочита почти на един дъх.
Според българската уикипедия
от 1996 до 2010 г. Владимир Мегре

написва 10 части от поредицата
„Звънтящите кедри на Русия”. Те
са преведени на над 25 езика и са
издадени в над 12 млн. екземпляра
в много страни по света. В тях
представя природосъобразния живот на Анастасия и пропагандира
създаването на екоселища за подобен
природосъобразен начин на живеене
и лечебен туризъм, семейни екоферми на самоиздръжка и минимално
отрицателно въздействие от човека
върху природата. Смята се, че в много
отношения идеите на Владимир
Мегре са сходни с тези на друг руснак Александър Шаянов, живял 80 години
по-рано и представял разработки за
хармонична връзка с природата въз
основа на устойчиви селски селища,
състоящи се от индивидуални
семейни
ферми.
Мегре
обаче
представя идеите си в романизиран
вариант, за да намали съпротивата
срещу преките икономически идеи и
учения.
С редакторката Радка Димитрова, обзаведени с фотоапарати и
диктофони, прекарваме две вечери
и два дни в родовото имение на

Богдан и Светла „Слънчев дом”.
Разглеждаме сградите и инвентара на
имението, запознаваме се с пернатото
му население. В околностите на
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имението берем минзухар, който домакините използват като ефикасен
оцветител. Минзухароберачка е Радка, а аз комуникирам с почти тригодишния Гоги - сина на Светла и
Богдан, който ни е придружител в тази
наша доброволческа инициатива.
При срещите с родителите му

странни текстове за екоселището са
публикувани във вестник „24 часа” и
други медии. Сега и ние тук се правим
на любопитни журналисти и напористи
кандидат-писатели.
Богдан Благоев Йорданов
е
ро-ден на 11 август 1966 година в
неголямото пазарджишко село Дъб-

задаваме въпроси, водим си записки,
фотографираме. По-точно снима само
Радка. Снима и качва в интернет, във
Facebook. И откликът е мигновен! От
Финландия Пламен Димов харесва
нейните снимки.
Селището години наред е обект
на силен медиен интерес. Тук е
снимала популярната телевизионна
журналистка Миролюба Бенатова.
Гостували са даже с приспиване и
нашумелите някога телевизионни
репортерки Стойка и Зейнеб. Про-

равите, на два-три км от Белово. Когато
е в шести клас, докато пасе овцете в
близост до каменната кариера край
селото, намира капсул-детонатор.
Опитва се да го отвори, предизвиква
взрив и загубва голяма част от зрението
си. Завършва основно образование
в Белово и ПУЦ в Пловдив. Започва
работа в пловдивското предприятие
за слепи „Успех” – прави куфари,
чанти, монтира ел. материали.
Едновременно с това, благодарение
на предприемаческия си дух, на

10

сергия пред жилищния комплекс на
слепите продава газирани напитки,
алкохол, пакетирани захарни изделия
и козметика. За известно време даже
превръща мазето си в привлекателна
кръчмица. През 1990 г. регистрира
фирмата си ЕТ „Бига 16”. Четири
години по-късно открива първия си
магазин в комплекса на слепите. За
пет години, благодарение на упорития
му труд, магазините стават три.
„От 30 юли 2009 г. двамата със
Светла заживяхме тук. Най-напред
спяхме в колата, после си направихме
стаичка от бали със слама и започнахме да градим сегашната ни къща, която
е от дърво и каменна вата за изолация.
Така стъпка по стъпка даваме живот
на нашата мечта – сложихме началото
на родовото ни имение. Тук е заченат
и тук се роди синът ни Георги, тук ще
се раждат и неговите деца – далеч от
шума, мръсния въздух и суетата на
градовете!”, разказва нашият малко
странен домакин. Разговаряме в
обширната всекидневна на родовото
имение „Слънчев дом”. Едната
страна е изградена изцяло от стъкло
и слънцето тук се чувства у дома
си. По същия начин са построени
и трапезарията, кътът за спане и
верандата. Благодарение на южното
изложение и перфектната изолация
сградата се отоплява с по-малко от
един кубик дърва годишно! Навсякъде
царят ред и чистота. Съседната
постройка
домакините
наричат
спомагателна – тук са складът и
пакетажното. Тъкмо в тази сграда
е и моята спалня и всекидневна.
Сградите са опасани от широки
циментови пътеки, завършващи с
цветни алеи, след които следват
стройни редици овощни дървета.
В единия край на огромния двор е
зеленчуковата градина, а до нея

е пернатото царство на патиците,
кокошките и гордо крачещия сред тях
петел. Зад оградата на имението се
шири обрасло с бурени поле. В района
на екоселището жилищните постройки
са 12 - някои от тях са изградени от
бали слама, измазани отвън и отвътре
с глина; две са тухлени; има и такива,
направени от дъски с пълнеж от глина
и слама; едната е градена с ръчно
направени кирпичи.
Наред с изобилието от достойнства, и Богдан като всеки
човек си има и някои сенчести
страни. Например той обикновено е
свръхприпрян, на него времето винаги
не му достига. И никога, ама никога
не може да спази уговореното за
среща време. Ще закъснее минимум
20-30 минути, два-три часа, понякога
закъснението може да стигне до
четири-пет часа. И въпреки тези си
особености, повече от четвърт век той
е предприемач и то доста успешен!
И въпреки обичайната му свръхзаетост, той заделя време и за своето
хоби колекциониране на електронни
книги. Дърпа ги от различни места –
„Читанка”, „Спирала” и тъй насетне.
Систематизира ги в различни рубрики
и ги подарява на свои приятели.
Преди години от него получих почти
4000 електронни книги, а наскоро бях
дарен с библиотека, брояща 9172
единици.
А ето какво отговори Боги на
някои въпроси, зададени му от Радка
Димитрова:
- Вашият син Георги е едно от
децата, родени в домашни условия
тук. Не поехте ли прекалено голям
риск с това решение?
- Не, защото и двамата със
съпругата ми искахме това! По
време на бременността имахме
дула (специално обучена акушерка)
11

от Варна. С видеоматериали тя ни
запозна с най-важните моменти,
предлагаше ни различни видове
подкрепа, правеше масажи на
Светлето преди и по време на
раждането, за да го облекчи без
медикаменти. Синът ни се роди в
присъствието на хората, които го
обичат най-много, в топлината на
домашния уют! Зад къщата, където
е плацентата му, засадихме дъбово

преподаватели по италиански, немски
и руски, има и една англичанка.
Учебният процес ще е подчинен
на Валдорфската педагогика, това
обучение помага на децата да станат
самостоятелно мислещи, социално
отговорни и силно волеви хора. През
топлите месеци уроците ще са сред
природата, на обширните поляни
децата ще учат природните науки.
Подготвяме летен лагер за деца - под

дръвче – сега двамата растат заедно!
- Как си представяш бъдещето
на сина ви?
- Той ще учи тук при домашни
условия. Цялото селище ще участва
в обучението на шестте деца. Тук
живеят разнородни специалисти –
съпругата ми Светла е завършила
АМТИ в Пловдив, имаме строителни
инженери, компютърни програмисти,

столетния дъб, където има люлки, ще
направим и беседка. Записват се деца
от страната и чужбина.
- Няколко пъти спомена, че
идеята е всички в екоселището
да живеят като членове на едно
голямо семейство…
- Да, това ще ни направи силни
на пазара – ще произвеждаме не само суровини, а и крайни продукти.
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Силната страна на нашето родово
имение „Слънчев дом” е търговията
с биопродукти. Отглеждаме плодове, зеленчуци, лимец, ръж, пшеница
и просо. Имаме постоянни клиенти
за домашните компоти и сушените
плодове.
Много
търсени
са
направените от Светла специална
трахана, козметичните кремове от
лавандула, невен, мащерка и други
билки, домашният шоколад с орехи,
ликьорите от орехи, какао и кафе,
хумусът от нахут.
- Бъдещите ви планове?
- Родовото имение е жив организъм, който постоянно се обогатява и
развива благодарение на задружните
общи грижи! Целта ни е да го
превърнем в самоподдържаща се
екосистема от овощна и зеленчукова
градина, горичка, езеро и кошери с
пчели. Предстои ни изграждането
на езерото, което ще се пълни с
есенни, зимни и пролетни води от
дъжда и снега. Ще направим и 4-5
бунгала, където ще идват семейства
за по няколко дни, за да помагат при
прибирането и преработването на
продуктите.
- Имал ли си моменти на отчаяние?
- Не познавам отчаянието - то
е привилегия на слабите духом! На
несполуките гледам като на уроци.
Към всички трудни моменти се връщам
с огромно удоволствие – това ми
помага да израствам! Вярвам в силата
на положителната мисъл! Ако искаш
нещо хубаво - наливаш достатъчно
енергия в него и то става. Винаги съм
искал да живея в родово имение и ето
сега то е факт. Моето златно правило
- целенасочено и неотстъпно правя
това, което съм решил, насочвам
цялата си мисъл и енергия в обекта
и така всичко, което съм започвал,

съм довършвал до желания резултат.
Определям себе си като човек, който
рядко прави компромиси. Държа на
изградените и доказаните от живота
принципи и в много извънредни случаи
ги нарушавам. Приемам съдбата си
такава, каквато е и продължавам
напред! Стремя се да вземам найдоброто от живота и от съответната
ситуация! Хората, които се оплакват,
не са постигнали нищо. Успелите хора
– със или без зрение или слух, са
доволни от живота!
- Успял човек ли си ти?
- Да! И съм изключително горд с
това, че сам си се направих успешен!
Без да имам вуйчо владика и без да
ходя на печалба в чужбина. А това
означава, че един зрящ и здрав човек
би могъл да направи същото и много
повече, без да слугува на европейци и
американци!
Почти 12 години след своето
основаване единственото в България
анастасийско екоселище като че
ли не се е разраснало особено.
Първите негови заселници изглежда
със своя пример не намират откликващи последователи сред нашите многобройни екологични движения. Оскъдни по брой са сякаш
и екоследовниците от близката и
далечна чужбина, готови да заживеят
постоянно сред пущинаците на
Странджа и Сакар. Благинките на
цивилизацията им се услаждат май
много повече, отколкото бонусите
на природосъобразния начин на
живот.
Аз с нетърпение очаквам вечерите, за да чуя чакалите. И ето техният протяжен и малко тъжен вой
оглася околността. Отначало тихо,
едвам чуто, а впоследствие можах
да се насладя на тяхното „добре
дошлиии, добре дошлиии”!!!
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Из живота на организациите
Пловдив
ОТБЕЛЯЗАХМЕ ПОДОБАВАЩО
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН
НА СЛЕПИТЕ
По един или друг начин почти
ежегодно в Пловдив отбелязваме 13
ноември, обявен през 1946 година
за Международен ден на хората без
зрение. Това е рождената дата на
големия френски хуманист Валентин
Аюи, посветил жизнения си път на
каузата да докаже, че чрез създаване
на подходящи условия и обучение
незрящите могат да станат креативни
и достойни граждани на обществото.
На 13 ноември хотелът на ЦКС
„Интелкооп” приюти представителите
на шест отбора по спортна табла от
страната – СК „Витоша” - София, СКХЗУ
„Пауталия спорт - 2005” - Кюстендил,
СКХЗУ„Светлина” - Шумен, СКХУ
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„Бялата лястовица” - Габрово, СКХЗУ
„Феникс” - Монтана и СКЛУ„Изгрев”
- Пловдив. Гостите бяха любезно
посрещнати и бързо настанени от
домакините и администрацията на
хотела. Осигурена беше подходяща
зала за игра, където любителите
на древната забавна игра щяха да
демонстрират уменията си и да
изпитат късмета си.
Състезанието беше открито
от Георги Генов – отговорник на
секцията по спортна табла и член
на управителния съвет на спортен
клуб „Изгрев”. Той подчерта, че
това мероприятие е посветено на
Международния ден на слепите като
още едно доказателство, че хората
с нарушено зрение също могат това,
което могат и хората с нормално
зрение. Генов представи съдията на
турнира Ани Караиванова – сътрудник

Из живота на организациите
на пловдивската регионална съюзна
организация, и себе си в качеството
на неин помощник. Ани Караиванова
прочете правилника и обяви регламента на турнира – класирането
щеше да е отборно. Капитаните
предадоха тимовите списъци на отборите, теглиха жребий за номерацията им и в 15 часа заровете затракаха.
Състезанието протече в 5 кръга
– 3 на 13-и следобед и 2 на 14-и
ноември преди обяд, като всеки отбор
се срещна с всички останали. Играта
бе оспорвана, но определено протече
спокойно и спортсменски. Възникнаха
незначителни спорни ситуации, при
които съдиите реагираха бързо и
компетентно и толерантният дух бе
запазен.
Безспорен фаворит с 4 отборни
победи бе тимът на клуб „Светлина”
- Шумен. Клуб „Витоша” - София и
клуб „Бялата лястовица” - Габрово
се класираха с по 3 отборни победи,
но тъй като при срещата между
двата тима победител беше клуб
„Витоша”, според регламента той
зае второто, а габровци третото
място. Клуб „Феникс”, макар и с
двама играчи, се класира четвърти,
петото място заеха състезателите от
Кюстендил, а домакините от Пловдив за съжаление трябваше да
останат последни в класирането. При
провеждането на предварителния
вътрешен турнир в пловдивския клуб,
където трябваше да се излъчат участниците в междуклубната среща, по
едни или други причини не се явиха
изявени табладжии, водили битки
на национални първенства, като
Андон Кисьов и Иван Воденичаров,
а Данаил Караджов и Иван Шопов се
наложи да напуснат предварително
вътрешния турнир, което осигури
служебни победи за следващите в

предварителните групи.
Председателят на пловдивската
РО на ССБ Велик Атанасов връчи
отборните купи на победителите,
заели първите три места. Участниците
от всички отбори получиха лични
подаръци от нашите дългогодишни
приятели от Лайънс клуб „Филипополис”. На награждаването присъстваха Марин Калнев – ротационен
председател, Анета Попова, която
дълги години работи с организациите
на хора с увреждания и до неотдавна
също
ръководеше
пловдивския
Лайънс клуб, както и Рени Калнева.
На вечерята на 13-и се чуха
хубави пожелания за нови срещи,
хората се радваха на възможността
за контакт със свои съсъдбеници
от страната, което може би е не помалко важно от самото състезание.
Домакините от Пловдив безспорно бяха удовлетворени от добре оценената организация на проведената спортна среща.
На 15 ноември се състоя следващото мероприятие, посветено на
Международния ден на слепите. По
инициатива и сценарий на Снежа
Кирчева, отговаряща за клубната
дейност на хората със зрителни
увреждания под патронажа на община
Пловдив, в съюзния културен дом
се проведе друг тип състезание. По
аналог с телевизионното предаване
„Семейни войни” организирахме шоусъстезание „Териториални войни”.
Един срещу друг се изправиха два
отбора от по 5 човека от Пловдив и
от Асеновград. Водеща отново бе Ани
Караиванова, Саня Генова сборуваше
точките от отговорите на участниците,
а звуковите ефекти бяха поверени на
Джеваатин Мустафа.
Пловдивчани бяха в състав
Петя Алексиева – капитан, Пламен
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Маджаров,
Елисавета
Стоянова,
Хасмик Варданян и Мирослав Иванов. Асеновградската ТО се представляваше изключително от млади
хора: Красимир Касабов - капитан,
Райхан Карабекир, Ани Сариева,
Хюрю Рамадан и Джансел Мюмюн.
Мероприятието се хареса на
присъстващите, може би защото
имаше характер повече на забавно
шоу, а не на познавателна викторина.
Решаващи в случая са не толкова
специалните или общи познания,
колкото бързината на реакцията,
находчивостта и интуицията. Това
определено помогна на младия отбор
от Асеновград да вземе победата,
а и подсказвания от публиката
допълнително влошиха шансовете
на
пловдивчани.
Ръководството
на РО Пловдив осигури отборни
парични награди за участниците.
Същественото в случая обаче остава
общото задоволство на състезатели
и присъстващи и желанието подобни
събития да станат традиция в съюзния
живот.
Георги ГЕНОВ
Добрич
ДОБРУДЖАНЦИ ГОСТУВАТ
НА ДОБРУДЖАНЦИ
Едва отшумя Денят на хората
със зрителни увреждания – 13
ноември, и празничното настроение
продължи в дългоочакваната среща
с колеги и приятели от Силистра.
В слънчевия ноемврийски ден
сдружение „ХобиСклуб” прекара
прекрасни мигове с 35 незрящи
хора от регионалната организация
на слепите в Силистра с председател Петранка Стоянова. По стар
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български обичай те бяха посрещнати
с питка и шарена сол. За фон звучеше
изпълнение на акордеон от Павлин
Манев - песента „Мило ми е, мамо,
драго ми е, татко”. Гости и домакини
взаимно се поздравяваха с „Добре
дошли” и „Добре заварили”, като
усмивката не слизаше от лицата им.
След като насядаха, прословутата
камбанка даде знак за начало и
залата утихна. Двамата председатели размениха топли думи за своите
организации. Настроението бе приповдигнато. Имаше и поздрав от
малките музиканти от училище
„Свети Климент Охридски” - Добрич
с
преподавател
небезизвестната
флейтистка
Росица
Бояджиева.
Бурни аплодисменти възнаградиха
класическите изпълнения на флейта.
Срещата продължи с непринудени
разговори, вицове и закачки на
чаша чай или кафе с домашни
сладки и вкусна питка. Звукът на
акордеона и хубавата народна музика
провокираха
присъстващите
да
тропнат едно кръшно добруджанско
хоро. Най-сладкодумната гостенка
Мара от Дулово получи награда автобиографичната книга „Живот,
изпълнен със смисъл” на председателя на „ХобиСклуб” Иван Тодоров.
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Гостите се сбогуваха с любезните домакини и се отправиха
към Регионалния исторически музей
- Добрич. Там ги очакваше Ивелина
Романова, за да им представи далечното минало на Южна Добруджа.
Силистренци пожелаха също да видят получилия национална известност паметник на ген. Иван Колев –
освободител на Добруджа през 1916
година.
Този ден ще остане вероятно за
дълго време в спомените на хората
от двете организации. В дружеска
атмосфера се получиха нови запознанства с приятели по съдба и се
скрепиха отлични взаимоотношения.
Иван ТОДОРОВ
Силистра
ЕКСКУРЗИЯ ДО ДОБРИЧ
По случай Международния ден
на незрящите - 13 ноември, и Деня
на добротата УС на РО Силистра
с председател Петранка Стоянова
организира екскурзия до Добрич. В
програмата за деня посетихме къщатамузей „Йордан Йовков” и Регионален
исторически музей - Добрич, където
бяха изнесени лекции за живота на
Йовков и културно-историческото наследство на Добруджа. Разгледахме
богати музейни експозиции и колекции (от VI хилядолетие преди Христа
до най ново време), посетихме и
други забележителности като Стария
Добрич, паметника на ген. Иван Колев
и градския парк. Групата гостува на
НПО „ХобиСклуб” - Добрич с председател Иван Тодоров.
Денят премина неусетно с
добри приятели, останахме доволни

от избрания маршрут и приятните
преживявания.
***
На 23 ноември 2017 г. в
конферентна зала „Диоген Вичев” на
Регионална библиотека „Партений
Павлович” беше представена найновата книга - „Силуети в здрача”,
на психолога, преподавателя, общественика и член на Съюза на слепите
в България г-н Ангел Сотиров, която
съдържа 26 биографични очерка,
три интервюта и два документални
разказа, придружени със снимки,
повечето от тях цветни.
В залата присъстваха хора
от РО Силистра към Съюза на
слепите в България, гости от община
Силистра, г-жа Цветана Игнатова директор на дирекция „Хуманитарни
дейности” към община Силистра,
представител на „Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование” - Силистра, представители на местни

медии и общественици. В началото
на срещата с едноминутно мълчание
беше почетена паметта на трагично
загиналите в катастрофата на 17
ноември 2017 г. край село Микре наши
колеги и приятели от ТО Перник.
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Председателят на регионалната
организация в Силистра представи
пред гостите автора на книгата „Силуети в здрача” г-н Ангел Сотиров,
след което бяха прочетени текстове
от нея.
Сотиров от своя страна направи
дарение на Регионална библиотека
„Партений Павлович” от четири книги
- „Силуети в здрача”, „Българските организации на слепите - вчера и днес”,
„За Българските бежанци от Караклисе и за техния говор” и „Рехабилитация
на хора с нарушено зрение”, които
връчи на г-жа Даниела Недялкова директор на библиотеката. Също така
подари няколко книги на регионалния
председател и на присъстващи в
залата негови почитатели.
След приключването на представянето г-н Сотиров получи поздравителни адреси от името на
областния управител г-н Ивелин
Статев, връчен от PR-а на областната
управа г-н Йордан Георгиев, от името
на кмета на Силистра д-р Юлиян
Найденов, който беше връчен от г-жа
Цветана Игнатова, и от директора на
Регионална библиотека „Партений
Павлович” г-жа Даниела Недялкова.
В своето заключение Ангел Сотиров
заяви, че това му е петата презентация
и за първи път е получил толкова
много поздравления. Той благодари
за топлото посрещане и брилянтната
организация на събитието на г-жа
Петранка Стоянова и на г-жа Даниела
Недялкова.
Втората част от програмата за
деня беше среща с млади членове
на организацията и посещение на
забележителности - крепостта Меджиди табия, Римската гробница и
Дунавския парк.
Петранка СТОЯНОВА
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Варна
ТОМ НА ГОСТИ ВЪВ ВАРНА
ТОМ е абревиатура, която се
състои от 3 думи на иврит - „Тикун
Олам Мейкърс”, което означава „Да
поправим света”. Всъщност ТОМ е
международна инициатива, която
води началото си от Израел, но
обхваща все повече страни по света.
ТОМ представлява технологичен
маратон, по време на който в
продължение на 72 часа се събират
заедно хора с увреждания, наречени
„нуждознайци”, които имат някакъв
проблем в ежедневието си, и други
хора с различни специалности
и интереси, които са готови да
помогнат да се реши съответният
проблем. Когато се съберат заедно,
и нуждознайците, и специалистите
оформят отбори по съответната
тема. Докато специалистите мислят
и творят, нуждознайците тестват и
помагат на отбора да напредва при
решаването на проблема.
За да стане възможно това
събитие, най-напред се набират
заявки от хора с различни увреждания
за техните предизвикателства в
ежедневния живот. След това се търсят специалисти, които да прегърнат
идеята и да започнат да търсят
решение. В трите дни на технологичния
маратон ТОМ отборите трябва да
стигнат до конкретни решения и
изработените приспособления, устройства или приложения да се
предоставят на човека, който е
заявил проблема. След това тези
разработки остават на разположение
на световната общност, за да могат и
други хора да ги поръчват или да ги
изработят по описания начин. Така
целта да се подобри светът се постига
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чрез доброволчество, ентусиазъм и
интеграция.
В Технически университет Варна се проведе второто издание на
ТОМ за България. Участваха 5 отбора с
общо около 30 участници. Те трябваше
да решат 5 предизвикателства от хора
с различни затруднения:
- Иван – на инвалидна количка
– изработване на по-удобни части на
количката за подобряване на позата и
изправяне на гръбначния стълб,
- Пламена – с намалено зрение – разработване на устройство за
разпознаване на етикетите на стоките
в магазина,
- Величка – на инвалидна количка – изработване на приспособление
да може да стои права,
- Филип – лодководач на незрящи гребци – подобряване на функциите на лодката,
- Веси – незряща диабетичка
– подобряване на глюкомера, за да
може да изследва самостоятелно
кръвната си захар.
Отборите имаха предварителна
среща, на която се запознаха и
обсъдиха поставените проблеми
със съответните демонстрации. И
когато се събраха по време на ТОМ,
те започнаха да търсят заедно решенията.
В Пленарната зала на Община
Варна бяха представени резултатите
от технологичния маратон. Община
Варна беше не само домакин на
събитието, но и основен спонсор
чрез програма „Варна – европейска
младежка столица 2017”. Три от
отборите бяха наградени и заявиха
желанието си да продължат работата
по заданията и в бъдеще.
ТОМ е уникална инициатива
не само защото помага на хора с

увреждания да решат конкретни
свои проблеми, а и защото създава
интеграция в действие. Докато
работят заедно, отборите се опознават
и комуникацията с хора с различни
увреждания става лека и естествена.
По време на ТОМ се проведе
практическо занятие за начините, по
които трябва да се общува и помага
на хора с различни увреждания.
Чрез ролеви игри бяха упражнявани
методи за придружаване на незрящи,
комуникация с нечуващи, подкрепа
в различни ситуации и други. Затова
всички пожелахме ТОМ да продължи
и в бъдеще.
Веселина СТОИЛОВА
Плевен
ШАХМАТЕН ТУРНИР ЗА НЕЗРЯЩИ
На 16 ноември от 13,30 часа в
хотел „Ростов” - Плевен започна
двудневен шахматен турнир за
незрящи хора. Той бе посветен на
3 декември - Международен ден на
хората с увреждания, обявен през
1992 година от Генералната асамблея
на ООН. Турнирът бе отборен и се
проведе в 7 кръга. Главен съдия бе
Чавдар Андреев. В състезанието
взеха участие 6 отбора от по трима
състезатели - „Изгрев” от Пловдив,
„Витоша” - София, „Дунав 2013” - Русе,
„Пауталия Спорт - 2005” - Кюстендил,
„Феникс” - Монтана и домакините
от „Клуб на хора с увреждания”.
Плевенският отбор включваше в
състава си трима състезатели Александър Тодоров, Илия Великов
и Цако Иванов. На откриването
присъстваха председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев,
областният управител арх. Бойко
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Балтаков и заместник-кметът Стефан
Петков.
Награждаването на победителите в турнира се състоя на 17 ноември
от 12 часа. Класирането бе отборно,
като трети бяха пловдивчани, втори
състезателите от Монтана, а първи за
пореден път бе отборът на Плевен.
Турнирът бе проведен и благодарение
на финансовата подкрепа на Община
Плевен, която осигури 2000 лв. за
състезанието.
Румен ПЕТКОВ

на брайл
Ортакчиев.

на

поета

Красимир

Петър ПЕТРОВ

Видин
Заедно сме по-пълноценни
и защитени

Горна Оряховица
РЕЦИТАЛ ПРЕД ЦЕНИТЕЛИ
НА ПОЕЗИЯТА

На 13 ноември се отбелязва
Международният ден на хората със
зрителни увреждания.
По повод тази дата от ТО Видин
бе организирано честване в салона на
Клуба на инвалида.
Енергичната г-жа Иванова с
хъс приема всяко предизвикателство.
След отбелязването на Деня на
белия бастун, тя покани всички и на
Международния ден на слепите.
На мероприятието присъстваха
д-р Милчев – завеждащ Очно отделение при Многопрофилна болница
„Света Петка” – Видин, г-н Войчев
- президент на мъжкия
Лайънс
клуб „Видин”, колегите от Клуба на
инвалида и колеги от Клуба на диабетиците. Присъстващите първо бяха поздравени от председателката
госпожа Иванова и от младите,
талантливи танцьори от читалище
„Светъл ден” с ръководител Йоана
Ванкова, които изнесоха богата
фолклорна програма и скечове, което
допринесе за доброто настроение.
Президентът на мъжкия Лайънс
клуб „Видин” подари две стихосбирки

През 2018 година сдружение
„Човещина” ще отпразнува 20-годишен
юбилей. Традиция е да организираме
срещи с изявени творци - поети,
писатели, певци, музиканти, както
зрящи, така и незрящи, а също и
с членове на Съюза на слепите,
постигнали успехи в професията си.
Искам да споделя с читателите на списание „Зари” за удовлетворението и удоволствието на
хората от сдружението и гостите от
поредната ни среща с Димитър Грудев,
която се състоя през месец ноември
в зала на Младежкия дом в Горна
Оряховица. По мнение на редовните
участници тази среща бе една от найинтересните и атрактивни.
Поетът от Варна Димитър Грудев
повече от час рецитира сам свои
стихове от стихосбирките си „Светла
вест” и „Отново”. Той умело редуваше
стихове с различна тематика, които,
макар и писани преди 10 години,
звучат изключително актуално и днес.
Много усмивки заслужиха и
хумористичните разкази, и случките
от личния живот на автора.
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Публиката слуша внимателно и
с много аплодисменти награди както
поетичния талант на госта, така и
неговото актьорско майсторство.
Срещата уважи и г-жа Красимира Димитрова - ръководител на
проектите за социални асистенти към
община Горна Оряховица.
По стар български обичай почерпихме госта и присъстващите с
питка и домашно червено вино, като
поканихме г-н Грудев отново да ни
гостува.
Вечерта заедно с госта посетихме Картинната галерия в Горна
Оряховица, където представи свои
стихове поетът от Павликени Кънчо
Великов. След две литературни срещи
за един ден имахме възможност за
сравнение. Не е само мое мнението, че
не броят на издадените стихосбирки и
получените награди, а качеството на
творбите определя майсторството на
поета.
На раздяла благодарихме на
госта ни Димитър Грудев и му пожелахме здраве и успех в издаването
на новата му книга!
Катя КРЯЖЕВА
Велико Търново
По повод 13 ноември - Световния ден на слепите, и предстоящото
регионално отборно състезание по

табла на 6 ноември 2017 г. се проведе
индивидуален турнир по табла на
състезателите
от
Териториална
организация на слепите - Велико
Търново. Участваха осем състезатели
в две групи. След изиграването на
пет кръга се получи следното крайно
класиране:
първо място - Ненчо Обретенов,
второ място - Теодора Николова,
трето място - Вангел Божинов,
четвърто място - Димитър
Станев,
пето място - Валери Николов,
шесто място - Георги Ангелов,
седмо място - Иван Ангелов,
осмо място - Александър
Маринов.

Благодарим на ръководството
на Регионална организация на слепите - Габрово за осигурените медали, както и на всички състезатели
и наблюдатели, участвали в това
спортно мероприятие! Турнирът приключи със скромен приятелски обяд.
На 11 ноември 2017 г. с любезното съдействие на домакините
- ТО на ССБ от болярската столица,
във Велико Търново се проведе
регионален турнир на РО Габрово
по спортна табла за незрящи по
повод Световния ден на слепите 13 ноември. Участваха отбори на
териториалните
организации
от
Габрово, Дряново, Велико Търново,
Горна Оряховица и Свищов.
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Крайното класиране придоби
следния вид:
1. ТО Габрово - 3 победи и една
загуба
2. ТО Горна Оряховица - 2 победи и 2 загуби
3. ТО Свищов - 2 победи и 2
загуби
4. ТО Велико Търново - 2 победи
и 2 загуби
5. ТО Дряново - 1 победа и 3
загуби
По повод 13 ноември - Международния ден на слепите, ръководството на ТО на слепите от
Велико Търново и членове на Лайънс
клуб „Велико Търново – Арбанаси”
посетиха нашите приятели от Дома
за възрастни хора в село Пчелище.
Всички те получиха пакети с хранителни продукти, приготвени от организацията на слепите и от Лайънс
клуб „Велико Търново – Арбанаси”.
След приветствията на управителката
на дома Ели Апостолова, президента
на Лайънс клуб „Велико Търново
- Арбанаси” - Илия Клинчев, и
председателя на териториалната
организация на слепите във Велико
Търново - Ненчо Обретенов, нашите
приятели по съдба поздравиха своите гости със скромна програма,
поднесена от сърце!
В клуба на инвалида във
Велико Търново на 16 ноември
2017 г. с решение от 4 юли 2017
г. на Управителния съвет на Националната асоциация на сляпоглухите в България за основаването
и приноса в развитието на ТО на
НАСГБ - Велико Търново бяха наградени със златни значки Димитър
Станев и Аврам Аврамов. За съвместната работа между ТО на ССБ
и ТО на НАСГБ Велико Търново със
сребърна значка беше награден
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председателят на ТО на ССБ Ненчо
Обретенов. На същата дата по повод
13 ноември - Международния ден на
слепите, териториалната организация

на слепите във Велико Търново
организира „Ден на поезията”.
Прочетени бяха стихове от Аврам
Аврамов, Йордан Тодоров, Пенка
Ангелова и Теодора Николова. След
рецитала поетите споделиха свои
творчески търсения и преживявания,
които са вдъхновявали написаното от
тях.
На 18 ноември 2017 г. в Дряново
се проведе регионален турнир по шахмат. В него се състезаваха отборите
на териториалните организации на
слепите от Габрово, Дряново, Велико
Търново и Горна Оряховица. Преди
да започне турнирът, отдадохме
с едноминутно мълчание почит
на загиналите и пострадалите в
катастрофата край село Микре
наши приятели по съдба от ТО
Перник. Състезанието беше открито
от г-н Лисичков - представител на
Община Дряново, която за трети път
предоставя зала за провеждането на
наши мероприятия. След оспорвана
игра на първо място се класира
отборът на Габрово, на второ място
- Дряново, на трето място - Велико
Търново и на четвърто място - Горна
Оряховица. Първите три отбора бяха
наградени с купи, подсигурени от
Регионална организация на слепите

Из живота на организациите
– Габрово.
На 21 ноември 2017 г. по повод
Деня на християнското семейство
хората от териториалната организация
на слепите във Велико Търново за
поредна година посетиха катедралата
„Свето Рождество Богородично”. По
повод празника Лайънс клуб „Велико
Търново - Арбанаси” организира концерт в читалище „Надежда”. След
концерта от Лайънс клуба раздадоха

Стара Загора
„Брошката” или още веднъж за
таланта и за доброто между хората
На 9 ноември в салона на
Кукления театър – Стара Загора се
случи чудо! Залата беше преотстъпена
само за тази вечер на хората от Съюза
на слепите, за да подарят вълнуващо
преживяване на своите почитатели.
Театърът е възникнал като
уличен
спектакъл,
представяйки

пакети с хранителни продукти на
всичките наши 38 човека.
През месец декември започнахме преговори с автобусни превозвачи от Велико Търново за предоставяне
на
преференциални
условия при пътуване в мрежата на
градския автотранспорт през 2018
година на зрително увредени лица,
членуващи в териториалната ни организация.
Изпращаме 2017 година с много
удовлетворение от свършеното в
името на хората и организацията,
която ни обединява, с много планове
за предстоящата 2018 година.

интересни сюжети на любопитната
тълпа по стъгди и мегдани и найизявените и талантливи разказвачи
са заставали пред тази публика и са я
повеждали до захлас из лабиринтите
на невероятното. Професионализмът
на тези хора не се е оспорвал, а се е
приравнявал единствено до таланта
им! Ето такива едни първични,
неподправени и интересни бяха
актьорите от творческа формация
„ВИЖ” от РО Стара Загора към ССБ,
които ни представиха „Брошката” по
разказа на Иван Вазов „Вкъщи – враг,
с чужди – драг”.
Самобитните таланти ни поведоха умело през времето на
Възраждането и като се започне
от стилистичните особености на

Пенчо ВАСИЛЕВ
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езика и лексиката до характерното
маниерничене в поведението, те
пресъздаваха картина след картина
от живота и нравите на нашите
предци.
Стожер на представлението
беше г-н Кольо Стоянов, който блестящо пресъздаде образът на г-на
Коев – властен, груб и брутален в
отношенията си с най-близките от
семейството и неприлично ласкателен, фамилиарен и любезен с
чуждите. Този толкова познат на
родната ни действителност образ на
нашенския Бай Ганьо, който определя
общуването си единствено от личния
си интерес и изгода и не се посвенява
да открадне чуждата вещ, и с нея
да флиртува даже и със слугинята,
създаваше убедителни условия,
около които да се развие действието
и да се оформи интригата. Неговата
половинка г-жа Коева, изпълнена от
Виолета Иванова, беше също толкова
истинска патриархална госпожа,
която се е модернизирала както в
облеклото, така и в нравите. И не мога
да не спомена и прекрасната Силвия
Дойчинова в ролята на Шенка, която
беше скромната и красива дъщеря,
срещнала своята изгора в лицето
на Андончо, представен от Иван
Златков.
Завръзката настъпи, когато г-н
Ламбри (Димитър Цеков) забрави
брошката, купена за подарък на
слугинята, на масата в дома на Коеви.
В настъпилите недоразумения и
превратности насмалко семейството
на Ламбри и Роза да се разтрогне.
В тези интересни обрати г-жа Роза
(Иванка Петкова) беше неоценима като изпълнителка – превзета, натруфена градска кокона. Представлението
имаше и своите малки роли, но с
прекрасни изпълнители – Илчо Гичев
в ролята на слугата, Стоян Колев –
Тончо, Янка Пеева – Катинка.
Зрителят с удивление гледаше и
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не можеше да се насити на топлината
на това отминало време, изпълнено
с очарованието на един романтичен
свят, в който старите определят бъдещето и живота на младите, на
връзката и на любовта им. И на този
фон изгрява един страхотен талант,
този на Дина Желева, която се
появява като фурия, за да подчини
всички на темперамента си, на
волята си и на господстващото си
положение на свекърва-сватя. Тя
направи неповторима Петра, която
хем е традиционната свекърва, хем
е поставила под чехъл мъжа си, хем
хвърля по едно око на свата, а в това
време брани честта на семейството и
на сина си.
Страхотна пиеса с прекрасни
изпълнители. Постановчик, режисьор,
артисти, сценографи и костюмографи
са самите артисти. Пари за такива
екстри няма! Но вдъхновението,
ентусиазмът и творческата изява са
за поклон. Залата беше огласена от
аплодисменти и никой не искаше да
си тръгне и да пусне артистите да се
приберат зад кулисите, защото хората
знаеха, че скоро няма да ги видят може би до догодина на следващия
спектакъл.
И като десерт след спектакъла
излезе групата „Веселите момчета” от
РО София.
Репертоарът
им
беше
с
песни от 70-те и 80-те години на
български изпълнители и рок групи,
а изпълнението беше наистина на
професионалисти. В следващите
30 минути залата запя прекрасни
български хитове и завърши с
познатото на всички „Нека бъде
светлина, нека има цветя, нека бъде
любовта, нека има деца!”.
Гинка МИХАЙЛОВА
Публикувано със съкращения,
пълния текст можете да прочетете
на http://dolap.bg.

Страници от историята

СВЕТИ ТРИВЕЛИЙ, ЦАР БОЛГАРСКИ –
СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА
Мнозина може би ще се запитат
– кой е този цар Тривелий и как и от
кого е спасил Европа? И с право,
защото до неотдавна в учебниците по
история това беше едно бяло петно,
а и този въпрос беше като че ли
неглижиран от нашите историци.
Става въпрос за кан Тервел –
внук на владетеля на Стара Велика
България кан Кубрат и син на
основателя на Дунавска България кан
Аспарух. Той поема управлението на
страната след героичната смърт на
своя баща в битката му с хазарите
при устието на река Днепър, докъдето
в началото на VІІІ век се е простирала
нашата държава. Употребявам действителната титла на владетелите
на страната ни до Покръстването на
България – кан (или канас) – виждате
колко е близка по звучене със
славянската титла „княз” – още едно
потвърждение за индоевропейския
(арийския), а не тюркския произход на
българите.
Според различни извори кан
Тервел „малко след шестия Вселенски
събор на православните църкви, през
лето 703-то приема светото кръщение”.
Историците твърдят, че неговият дядо
кан Кубрат също е бил християнин
(за кан Аспарух няма сведения).
Може би точно затова сваленият
византийски император Юстиниан ІІ
Ринотмет (Носоотрязания) възлага

на българския владетел надеждите
и доверието си, за да му помогне
да си върне престола. Акцията е
проведена блестящо – през нощта
бойците нахлуват в Константинопол
през акведуктите и канализационните
тръби и Юстиниан си връща трона.
Наградата
е
впечатляваща
–
българският владетел, единствен
в нашата история в качеството
си на такъв, тържествено влиза
в имперската столица, където е
удостоен с титлата кесар (равнозначно
на цар), а василевсът, владетел на
Източната Римска империя, наречена
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Византия, лично намята върху
плещите му червената царска мантия.
Тервел според някои хроники взема
за жена дъщерята от първия брак на
императора – красивата Анастасия,
която ще роди Мария, станала
след време първата византийска
императрица от български произход
и родила бъдещия император на
Византия Константин V Копроним.
България получава областта Загоре, т.е. за първи път придобива
територия на юг от Балкана. Това се
случва през 705 година. Три години
по-късно Юстиниан изпраща войска,
за да си върне Загоре, но опитът му
е безуспешен – българският кан не е
склонен да връща подаръците, които
е получил.
В края на лятото на 717 година,
точно преди 13 века, страшна заплаха
надвисва над Константинопол, Византия и Европа, способна да промени
хода на общочовешката история и
цивилизация. Според исторически
извори над 80-хилядна арабска армия
и 1800 кораба (галери с гребци роби)
обсаждат богохранимия град. Как се
бе стигнало дотук?
През първата половина на VІІ
век на политическата карта на Близкия
Изток възниква нова сила – Арабският
халифат. На историческата сцена се
появява Мохамед като проповедник на
една нова религия, изиграла огромна
роля за обединението на арабите, без
разлика на класовата им и съсловна
принадлежност, и насочила ги към
завоевания. За разлика от Иисус
Христос, който обещава Царството
Божие на тези, които страдат и
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търпеливо чакат своето спасение,
Мохамед, който се обявява за пророк
на единствения бог, предлага рая
на борците, на тези, които с оръжие
в ръка смазват съпротивата на
„неверниците”.
Резултатите не закъсняват.
През 634 година, само две години
след смъртта на основателя на
исляма, неговите наследници, които
започват да се наричат халифи, слагат
началото на страховита експанзия.
През 636 година е превзет Дамаск, до
края на 638 година са превзети цяла
Сирия, Палестина и Йерусалим. На
следващата година арабите нахлуват и
превземат византийска Месопотамия,
проникват и в Армения. По същото
време други арабски войски действат
в Персия и бързо се справят с
омаломощената след дългогодишните
войни с ромеите държава. През 640
година на Византия е нанесен страшен
удар – войниците на исляма започват
действия по окупирането на Египет,
който е житницата на империята. До
края на същия век те достигат Индия и
Средна Азия, завоюват цяла Северна
Африка.
Дошъл е редът за свещена
война (джихад) срещу християнска
Европа. В 712 г. през Гибралтар
арабите нахлуват на Пиренейския
полуостров. Другият подход към
нашия континент е през Босфора
и Дарданелите. Мощно военно
формирование под ръководството
на емир Маслама – брат на халифа
– прекосява Мала Азия и, минавайки
протока Дарданели, се озовава пред
стените на Константинопол. Започва

дълга, изтощителна обсада. Падането
на града е въпрос на време.
Арабски разузнавателни отряди
и такива, обезпечаващи обсаждащите
с провизии, започват да кръстосват
Източна Тракия, нахлуват и в българските предели. Отговорът на българите е светкавичен – разгромен е
четирихиляден арабски корпус, предвождан от самия емир. Не след дълго
самият Тервел, осъзнал последиците
от ислямската инвазия, придружен
от сина си Кормесий - бъдещия български владетел, се оказва пред
стените на Константинопол в гръб
на обсаждащите града. Той води
огромна за времето си конница, като
тежката кавалерия е бронирана. От
всички тогавашни армии в Европа
и Близкия Изток само българите са
имали стремена – със стремена конят
се управлява по-лесно и това прави
конницата им бърза, маневрена и
непобедима. Стъпил на стреме,
войнът може да се повдигне и да
нанесе по-силен разсичащ удар с меч
или по-мощен прободен удар с копие.
Едва по-късно стремената навлизат и
в европейските армии, усвояват ги и
арабите.
Маслама заповядва да се
изкопае дълъг ров, преграждащ
лагера откъм сушата от Златния рог
до Мраморно море, но арабската
армия е откъсната откъм морето и
снабдяването с продоволствия е
реално прекъснато. Намесата на
българите прави положението на
арабските нашественици отчаяно.
Думите на византийския летописец
Михаил Сирийски са красноречиви:

„Българите нападали арабите и ги
посичали. Арабите се боели повече от
българите, отколкото от обсадените
ромеи. Дошла зимата, но арабите
се боели да се оттеглят – първо от
техния цар, второ – от морето, и трето
– от българите. Вихърът на смъртта ги
грабнал – гладът така ги притискал, че
те изяждали труповете на мъртвите и
мръсотиите си едни други”.
С настъпването на лятото
Маслама изпраща голяма армия
срещу най-опасния си враг –
кан Тервел. Часът на българите
настъпва. В решителното сражение
Тервел тотално разбива армията
на халифата. В арабска хроника е
записано: „Българите са исполини
по ръст и на ръкопашен бой десет
наши бойци не могат да победят един
българин”. А византиецът Теофан
Изповедник разказва: „Арабите, които
влезли в сражение с българите, били
победени и паднали убити 20 хиляди,
а оцелелите, които се спасили от
гибел, с голям позор се върнали”.
Западните летописци като Зигеберт
пишат за над 30 хиляди избити
сарацини, а умрелите от глад, студ и
болести никой не е броил.
В същото време флотилията на
ромеите е усилено подготвяна зад
преградения с верига Златен рог за
решително сражение и с помощта на
легендарния „гръцки огън” потопява
корабите на емира. След двойния
удар по суша и море обсадата на
Константинопол е снета и остатъците
от арабската войска напускат завинаги
Балканите, а нейното поражение
летописците определят като „велико
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бедствие за исляма и спасение за
Европа”. Няколко години по-късно
Карл Мартел – майордом на краля
на франките, разбива шестхиляден
арабски корпус при Поатие, с
което предотвратява нахлуването
на ислямските завоеватели отвъд
Пиренеите. След нанесените катастрофални поражения Арабският
халифат не разполага с достатъчен
човешки и материален ресурс, за
да осъществи планирания десант в
Сицилия и завоевателния поход на
Апенините към Рим. На арабското
нашествие в Европа завинаги е
сложен край.
		
***
Отзвукът от тоталния разгром
на непобедимите дотогава армии на
арабските халифи е зашеметяващ.
Преклонението пред могъществото
на българския владетел, спасил
със своята сила, прозорливост и
християнска съпричастност Европа
от арабските завоеватели, е всеобщо,
делото му е оценено изключително
високо. Според многобройни извори той
е канонизиран от Римокатолическата
църква като светец (свети Тривелий
или Трибелиус). През 20-те години на
миналия век проф. Йордан Иванов,
литературен историк и археолог, а
след това и проф. Надежда Андреева
откриват в йезуитски колеж в Париж
програми от пиеси, играни до ХVІІІ
век, в които главно действащо лице
е Тривелий – владетел на България и
пръв български католически светец.
Според проф. Божидар Димитров
десетки исторически и художествени
произведения в Европа до ХVІІ век
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са цитирали с признателност делото
на този наш кан, канонизиран от
Западната църква като свети крал
Тривелий. Изследвайки заслугите
на българския владетел Тервел,
английският историк Едуард Гибън
е написал, че „ако по негово време
арабите бяха успели да съединят силите си на изток с тези на запад, днес
в Кеймбридж и Оксфорд студентите са
щели да сричат Корана, а от Биг Бен
в центъра на Лондон вместо звъна на
големия часовник е щял да звучи глас
на ходжи”.
В своята „История славяноболгарская” Паисий пише: „Бог го
дарувал на българския народ за велика полза, както Мойсея на еврейския
род и Константин на латините и
гърците … Но българите, отначало
прости и неизкусни в писането,
оставили без памет, служба и празник
такъв велик български светилник,
светия и блажения крал Тривелия.
Не са сторили добре”. Обладани от
патриотичен плам, наши възрожденци
като Спиридон Габровски пишат за
него (1792 г.). Изобразен върху икони
като цар светец, Тервел е рисуван
в Зографския, Роженския и други
манастири, Бельовата църква край
Самоков, в църкви в Панагюрище,
село Дрен и Старо село.
Някои историци и публицисти
оспорват идентичността на владетеля
на България Тервел и светеца Тривелий Теоктист, основавайки се на
тъй наречената контаминация (наслагване). На св. крал Тривелий се
приписват и неща, които е извършил
не Тервел, а негови приемници на

трона – това е видно и от Паисиевата
история, където е черпена информация от руския превод на книгата
на Мавро Орбини „В царството
на славяните”. Тривелий според
западноевропейските източници и
Паисий разгромява аварите (победата
е на кан Крум), наказва и прогонва
маджарите (това е направено от
Симеон),
покръства
българския
народ и както пише в „История славяноболгарская” „поради голямата ревност и усърдие, които имал към Христа
бога, оставил престола и всяка мирска
слава, възприел монашеския чин и
смирение и завършил богоугодно
своя живот”. Това знаем, че е дело на
княз Борис І. Може би, канонизирайки

Тривелий като първия български
светец, Римокатолическата църква
му е приписала деянията на Борис,
за да му отмъсти, че е покръстил
българите чрез Константинополската
патриаршия, а не чрез папската курия.
В заключение ще цитирам големия
български историк Георги Бакалов:
„Кан Тервел е изпълнил не просто
регионална задача, а задача от
европейски мащаб, спирайки пътя
на арабите към централна Европа.
Този факт трябва да стане широко
известен – важно е да се знае, че
България е държава, която участва
в изграждането на европейската
сигурност и култура още в онези
далечни времена”.
Георги ГЕНОВ

КОЛЕДЕН
РАЗКАЗ
Намерих старото си очукано
журналистическо
касетофонче
в
един кашон на тавана. То е от старите, с малките касети. Беше ми служило вярно над петнайсет години.
Батериите, разбира се, бяха умрели,
но изрових две нови и като го включих,
проработи. И от него се разнесе детски
глас. Бавно започнах да си спомням.
Беше в навечерието на една далечна
Коледа. От вестника, в който работех,
бяхме решили да направим за празника
интервю с първокласник. Учениците
бяха в дървена ваканция и записа
с момчето направихме в неговото
училище, в една празна студена класна

стая с портрети на възрожденци по
стените. Майката на момченцето седеше на първия чин и с интерес наблюдаваше първото интервю на сина си.
- Как се казваш?
- Аз съм Захари Георгиев Коледаров. (Тук си спомних как се зарадвах
мислено на името, как изцвилих
наум от радост. Какъв късмет. Найподходящото име!) Майка ми се казва
Зоя Василева Коледарова. Баща ми се
казва Георги Захариев Коледаров. Аз
съм роден във Втора градска болница
на 14 юни 1994 година.
- Доволен ли си как ти изглежда
училището?
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- Ами не много... много е
надраскано. И сега дето е студено.
- Какво ти дава първи клас?
- Първи клас ми дава знания,
които не знаех преди.
- Какво работи баща ти?
- Баща ми е машинист на влак.
- А ти влака на татко си карал ли
си го?
- Ами като малък. Но сега не.
- А майка ти какво работи?
- Мама работи в една театрална
трупа. Сега работи като Снежанка.
- Какво правиш вкъщи през
свободното си време?
- Вкъщи имам микроскоп, имам и
телескоп. През свободното ми време
играя на компютъра ми. Също и ходя
на актьорско майсторство.
- А с микроскопа какво гледаш?
- Някакви буболечки, които
хвана. Листа от растения.
- С телескопа какво гледаш?
- Луната най-вече. Звездите.
- А кой свят ти е по-интересен този на буболечките или онзи, който
се вижда с телескопа - светът на
звездите?
- Който се вижда с телескопа.
- Ходи ли ти се на Луната?
- Да.
- А знаеш ли дали някой човек е
ходил там?
- Да.
- Кой?
- Юрий Гагарин, Георги Иванов.
- Кои са най-големите проблеми
на майка ти и баща ти?
- Най-големите проблеми на
мама и на тате са, като направя някоя
беля. Понеже тате работи на нощни
смени, като легне да почива, ако аз
вдигам шум... И дето не получава
заплата.
- От колко време не е получавал
заплата баща ти?
- Не знам. Сигурно от два месеца.
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- Какво искаш сега да ти купи
татко ти, ако вземе заплата?
- Сега искам да ми купи поголям харддиск за компютъра, но
не знам дали ще може. Ако може,
много ще се зарадвам. Защото аз съм
непрекъснато на компютъра.
- А ти какъв искаш да станеш,
като пораснеш?
- Неврохирург.
- С какво се занимава един
неврохирург?
- С операции на главата.
- А как реши да ставаш точно
такъв?
- Понеже паднах и лежах в
детската неврохирургия, в „Пирогов”.
- Ти лесно ли се научи да четеш
и да пишеш?
- Да, много. Още от детската
градина.
- А книжки какви си чел?
- „Пицарията на Том и Пени”,
„Врана-неразбрана”, „Мравче-подигравче”, „Рачко-закачко”.
- Какво гледаш по телевизията?
- Детските филмчета. Гледам
„Дискавъри”. От „Дискавъри” научавам
неща за други страни, които не знам.
- А като гледаш другите страни, в
коя страна ти се иска да живееш?
- В Австралия.
- А какво ти дадоха свободноизбираемите часове по религия?
- Часът по религия ми даде
знания, които преди не знаех. В
часа по религия се научихме как да
се прекръстваме - с дясната ръка, с
трите пръстчета, събрани на върха и
другите две свити. Трите пръстчета
напомнят за Бог Отец, Бог Син и Бог
Свети Дух. А двете свити пръстчета
- защото Бог е и човек, и Бог. Като
влезем в църквата, първо трябва да се
прекръстиш. После си купуваш свещи
и ги запалваш - пред иконата на Иисус
Христос и след това пред иконата на

майка му, Света Богородица. След
това се помолвам за близките - за
мама, за татко, да са добре, да са
здрави. И аз да съм здрав.
- Кои са най-важните неща, които
Бог е казал на хората?

- Трифон...
- Какво Трифон?
- Той ми искаше пари за закуска.
Когато ми искаше пари, му давах.
- А защо ще ти иска пари за
закуска?

- Той е казал на хората Десетте
божи заповеди.
- Казал е и да обичаш ближния
като себе си. Какво разбираш под тази
дума - ближен?
- Ближен означава за мен близък
човек, приятел.
- Обаче Иисус Христос казва, че
и езичниците се държат добре към
близките си. Затова той казва още
нещо - и към враговете си да се държим
добре. Това как си го обясняваш?
- Че на лошото трябва да отговаряш с добро.
- А ти в училище имаш ли такъв
случай - някой да те е ударил, да те е
обидил, а ти да си отишъл и да си му
казал: хайде да не се караме.

- Защото няма.
- Какво означава добър човек за
теб, Захари?
- За мен добър човек означава
човек да прави добро на хората.
- Майка ти и татко ти добри хора
ли са?
- Да. Много.
- Не се ли карат понякога?
- Карат се.
- А като се скарат, ти нещо казваш
ли им?
- Казвам им да не се карат.
- А те чуват ли те?
- По някой път - да, по някой път
- не.
- А какво му липсва на този свят,
за да се чувстват добре хората?
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- Според мен му липсва ред.
- А ти на хората какво би искал
да кажеш - за да започне този свят да
се оправя?
- Да не правят лоши неща - да не
драскат по стените например.
- Братче или сестриче имаш ли?
- Не.
- Искаш ли да имаш?
- Да. Много.
- С какво би поздравил другите
деца за Коледа?
- Бих поздравил децата с честит
празник. Да бъдат добри.
Записът свърши. Пъхнах отново

касетофончето в кашона. Захари сега
трябва да е в последните класове на
гимназията. Дали си има братче или
сестриче? Дали влакът на баща му
още върви? Дали майка му е станала
шефка на Снежанките в театралната
трупа?
Интересно нещо са старите
журналистически
касетофончета.
Понякога от тях изскачат гласове,
които зареждат по неподозиран начин
батериите ни. А с годините човек
започва да не иска много. Само това
– батериите му да издържат още.
Деян ЕНЕВ

Скъпи читатели,
Екипът на редакция “Зари” ви пожелава
Весела Коледа и Щастлива Нова година!
Пожелаваме ви здраве, радост и много късмет!
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