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Православен календар
за месец юни 2018

 ч. д. Денят е 15 часа, а нощта -  9  
  1 п Св. мчк Юстин Философ и Юстин и дружината му. Свщмчк Пир.  
  (Блажи се)          
  2	 с	 Св.	Никифор	изповедник,	патр.	Цариградски.	Прпмчк	Еразъм	 	
	 		 Охридски.	(Отдание	на	Петдесетница)
		3	 н	 †		1	Неделя	след	Петдесетница	-	на	Всички	светии.	Св.	мчк.		 	
	 	 Лукилиан.	Св.	Маркелин.	Преп.	Атанасий	Чудотворец	 	
		4	 п	 Св.	Митрофан,	патр.	Константинополски.	
	 	 (Начало	на	Петровия	пост)
		5	 в	 Св.	свщмчк	Доротей.	Преп.	Петър	Корицки
		6	 с	 Преп.	Висарион	Египетски,	Чудотворец.	Преп.	Иларион	Нови
		7	 ч	 Св.	свщмчк	Теодот,	еп.	Анкирски.	Св.	мчца	Валерия
		8	 п	 Св.	Ефрем,	патр.	Антиохийски.	Прен.	мощите	на	
	 	 св.	вмчк	Теодор		 Стратилат
		9	 с	 Св.	Кирил,	архиеп.	Александрийски	
10 н †  2 Неделя след Петдесетница на Всички български светии.  
  Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски
11	 п *	Св.	апли	Вартоломей	и	Варнава.	Св.	Богородица			 	 	
	 	 “Достойно	есть”
12	 в	 Преп.	Онуфрий	Велики.	Преп.	Петър	Атонски
13	 с	 Св.	мчца	Акилина.	Св.	Трифилий,	еп.	Никозийски
14	 ч	 Св.	прор.	Елисей.	Св.	Методий	Цариградски
15	 п	 Св.	прор.	Амос.	Св.	мчк	Исихий	Доростолски
16	 с	 Св.	Тихон	чудотворец,	еп.	Аматунтски.	Пренасяне	мощите	на	
	 	 св.	Теофан	Затворник
17 н †  3 Неделя след Петдесетница. Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил. 
  Св. мчк Манасий Габровски  
18	 п	 Св.	мчци	Леонтий,	Ипатий	и	Теодул
19	 в	 *	Св.	ап.	Иуда	брат	Господен.	Преп.	Паисий	Велики.	
	 	 Преп.	Паисий	Хилендарски.	Св.	мчк	Зосима	Созополски
20	 с	 *	Преп.	Наум	Охридски.	Св.	свщмчк	Методий,
	 	 	епископ	Патарски.	Св.	Калист
21	 ч	 Св.	мчк	Юлиан	Тарсийски.	Св.	свщмчк	Терентий,	 	
	 	 епископ	Иконийски
22	 п	 Св.	свщмчк	Евсевий,	еп.	Самосатски.	Св.	мчци	Зинон	и	Зина
23	 с	 Св.	мчца	Агрипина	Римска.	Св.	преп.	Антоний	и	Йоаникий
24 н †  4 Неделя след Петдесетница. Рождение на 
  св. Йоан Кръстител. Св. Никита, епископ Ремесиански. (Еньовден)       
25	 п	 Св.	прпмчца	Феврония.	Преп.	Дионисий	Атонски.	Св.	прпмчк	
	 	 Прокопий	Варненски
26	 в	 Преп.	Давид	Солунски	и	Давид	Български
27	 с	 Преп.	Сампсон	Странноприимец
28	 ч	 Пренасяне	мощите	на	св.	безсребреници	и	
	 	 чудотворци	Кир	и	Йоан
29 п †  Св. първовърховни апостоли Петър и Павел (Петровден)
   (Разрешава се риба)
30	 с	 *	Събор	на	св.	славни	и	всехвални	12	апостоли



       Корици:
Втора корица (1 цвят) - 150 лева.
Втора корица (4 цвята) - 230 лева.
Трета корица (1 цвят) - 150 лева.
Трета корица (4 цвята) - 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) - 300 лева.

 Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) - 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) - 170 лева.
Половин страница (1 цвят) - 70 лева.
Половин страница (4 цвята) - 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) - 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) - 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) - 25 лева.

1/ 8 страница (4 цвята) - 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) - 15 лева.
1/ 16 страница (4 цвята) - 20 лева.
За фиксирано място - плюс 10%.
Цените са без ДДС.

 Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.

 *Цените са при предоставен готов файл 
от страна на рекламодателя. За изработване 
на файл от предпечата на списание  “Зари" 
цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА ТАРИФА  НА СПИСАНИЕ “ЗАРИ"

“УСПЕХ ФИЛТЪР “ ССБ ЕООД е фирма производител на богата гама 
филтри за  климатични инсталации, филтри за чисти помещения тип “HEPА”, 

както и филтри за двигатели с  вътрешно горене. Модерните машини и апаратура 
дават възможност за висока продуктивност и качество на продукцията.
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На 26 и 27 април Управителният 
съвет на ССБ проведе своето по-
следно заседание преди провеж-

дането на третото заседание на Седемнаде-
сетото общо събрание на пълномощниците. 
На него членовете на УС обсъдиха и при-
еха последната част от документите, които 
трябва да бъдат предложени на вниманието 
на членовете на Общото събрание. Освен 
това членовете на втория по правомощия ор-
ган на Съюза на слепите дискутираха и взеха 
решения по текущи въпроси, които са от не-
говите компетенции.
 След одобряване и приемане на про-
токоли от предишни заседания, което вече е 
традиция в работата на управителния съвет, 
неговите членове започнаха своята същин-
ска работа с обсъждане на точка за отчета 
за дейността на Съюза през 2017 година. С 
11 гласа „за” отчетът беше приет и ще бъде 
предложен за разглеждане и приемане от 
Общото събрание. 
 Следващата точка бе посветена на 
обсъждане и приемане на финансовия отчет 
на Съюза за предходната година. На въпроса 
на Борислав Лазаров с каква наличност в мо-
мента разполага ССБ в специално откритата 
сметка за финансовите постъпления от про-
дажбите на съюзни имоти главният счетово-
дител г-жа Роза Янчева отговори: „Към 31 де-
кември 2017 г. Съюзът разполага с 345 хил. 
лв., като 144 хил. от тях са на организациите.  
През 2017 по сметката на Съюза за получени 
средства от продажби на имоти са постъпили 
39 хил. от продажба на апартамент в Кю-
стендил, 5 хил. от продажба на трафопост в 
Стара Загора, 19 хил. от продажбата в Пле-
вен, 96 хил. от продажба на апартамент във 
Варна и 25 хил. от продажба на апартамент 
в Кюстендил. Общо приходите, постъпили по 
тази сметка за предходната година, са в раз-
мер на 135 хил. лева”.
 Управителният съвет задължи глав-
ния счетоводител да докладва за движени-
ето на финансовите средства по тази сметка 
за всяко тримесечие и, разбира се, за цялата 

година, за да бъде още по-ясно каква е на-
личността на средствата, постъпили от про-
дажби на имоти - собственост на ССБ. След 
този дебат финансовият отчет бе приет с 11 
гласа „за” и ще бъде разгледан в Общото 
събрание. 
 Следващите две точки - програмата за 
дейността на Съюза и обсъждане на проек-
тобюджета за 2018 година, бяха разгледани и 
приети с 11 гласа „за”, и също ще бъдат обсъ-
ждани на предстоящото Общо събрание
 Работата на УС продължи с обсъ-
ждане на отчета за дейността на предприя-
тията и холдинга като цяло. Едно от важните 
събития през 2017 г. беше прекратяването на 
производствената дейност на предприятието 
във Варна и вливането му във холдинга. В 
сравнение с предходната година резултатите 
на холдинга са високи. Предложената ин-
формация показва, че, сравнено с миналата 
година, приходите от наеми са нараснали с 
около 80 хиляди. Финансовият резултат се 
отчита като добър, а той е 268 хил. лева. По-
ради вътрешни отписвания между предприя-
тията единствено Централата излиза на за-
губа от 49 хил. лева. Отчетено бе покачване 
на наемите във Варна на 4 и половина лв. на 
квадратен метър, което предполага повиша-
ване на приходите, тъй като се отдават още 
помещения под наем. Годишните приходи 
от наеми в  Русе са 200 хил., а в Пловдив 
300 хил. на година. Предприятията в София 
и Шумен са с доста сериозна печалба, като 
прави впечатление, че печалбата в Шумен е 
от производствена дейност. В Плевен резул-
татите са около нулата. Това, което се отчи-
таше като слабост в холдинга, а именно елек-
троинсталационните изделия, вече се счита 
като преодоляно. През 2018 се очаква пови-
шаване на резултатите, тъй като основното 
изоставащо предприятие е било Варна. При 
загуба от 231 хил. лв. тази година се очаква 
всички предприятия и холдингът да излязат 
на печалба. След доклада на г-н Шекеров 
и дискусия по специфични за предприяти-
ята проблеми управителният съвет прие от-
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 В Управителния съвет на ССБ

 

чета на холдинга с 11 гласа „за” и също ще го 
предложи за разглеждане в Общото събра-
ние. 
      Като следваща точка членовете на УС 
разгледаха информацията за дейността на 
НЦРС - Пловдив. Представяме на читате-
лите предложената на вниманието на упра-
вителния съвет от ръководството на Центъра 
справка за предоставените услуги и броя 
ползватели през 2017 година.

 По следващата точка управителният 
съвет разгледа докладната записка от Иван 
Янев - член на УС и председател на спор-
тната федерация при Съюза на слепите, 
във връзка с организацията на световното 
първенство по шахмат за незрящи и слабо-
виждащи, което ще се проведе от 20 до 31 
юли 2018 г. в България. В него ще участват 
16-те най-добре представили се отбора от 
олимпиадата в Охрид, състояла се през ми-
налата година.  

 
           № НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
 
 1.  Основна рехабилитация
 2. Професионално обучение
 3. Обучение на зрително затруднени деца със 
  специални образователни потребности  
 4. Консултации и обучение на близки и 
  приятели на клиентите
 5. Арт терапия - грънчарство и керамика
 6. Общ брой предоставени услуги на зрително
   затруднени лица
 6.1. Мобилност и ориентиране
 6.2. Полезни умения 
 6.3. Зрителна рехабилитация
 6.4. Брайлова грамотност
  6.5. Компютърна грамотност
 6.6. Занимателна терапия
 6.7. Готварство
 6.8. Физическа култура
  6.9. Психологическо консултиране
 6.10. Професионално обучение
     7. Семинар на представители на регионалните
   структури на НЦРС
     8.  Семинар по ориентиране и мобилност  
  със специалисти от ЦСРИ, работещи със 
  зрително затруднени лица
     9.  Презентация и консултации на студенти от ПУ
   „Паисий Хилендарски“ за работата и 
  предоставяните услуги в НЦРС
   10. Скрининг на детското зрение, проведено в
   пловдивските детски градини (ползватели).
                                                                                          

  ПОЛЗВАТЕЛИ
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НЦРС - ПЛОВДИВ 
СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ И 
БРОЯ ПОЛЗВАТЕЛИ  ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:
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    От 31 май до 3 юни в Дряново ще се 
проведе нашето държавно първенство по 
шахмат, което се явява и квалификация за 
световното първенство. Там ще бъде излъ-
чен националният отбор на България, който 
ще вземе участие в световното първенство 
през юли. Управителният съвет на Федера-
ция „Спорт за хора със зрителни уврежда-
ния” е взел решение освен „А” отбор да бъде 
излъчен и „Б” отбор. Това решение е продик-
тувано от хипотезата, че ако в последния мо-
мент някоя от държавите отпадне от участие, 
ние да предложим на IBCA неговото място да 
се заеме от втория ни отбор. С 11 гласа „за” 
членовете на УС приеха тази информация. 
Следващата точка бе посветена на обсъ-
ждане на информация за почивните бази на 
ССБ. В сравнение с предишната година ре-
зултатите в почивната ни база „Релакс“ - 
Шипково са увеличени със сто процента. От 
първи юни до 15 септември е отчетена пълна 
запълняемост на базата. Тя е изцяло ренови-
рана и интересът към нея е изключително го-
лям. Очертава се и тази година да бъде много 
успешна, а очакваните резултати да надхвъ-
рлят отчетените за миналата година. Почивна 
база „Поп Харитон“ - Дряново вече е доста 
по-различна и, разбира се, по-привлекателна 
в сравнение с миналата година. Тя разполага 
с нови удобни матраци, нови завивки и нов 
постелъчен материал. Положителното е, че 
всичко това, а и доста други неща като кли-
матици, телевизори и други, които правят по-
чивката по-удобна и желана, базата е придо-
била със собствени средства, т.е. тя вече не 
само, че не е на загуба, а напротив. В ресто-
рантската част продължават ремонтите, но по 
думите на управителката Марияна Иванова 
това няма да попречи на желаещите да почи-
ват пълноценно. Разбира се, има още доста 
какво да се желае, особено тревожна е ситу-
ацията с терасата, тъй като тя е построена на 
скат и има нужда от сериозно укрепване. Хо-
тел „Хоризонт“ - Обзор вече е предварително 
запълнен от 7 юни до края на август с чуж-
дестранни туристи, а от първи септември до 
средата на месеца там ще почиват съюзни 
членове. Базата ще бъде домакин на засе-
дание на комисията за връзки с Европейския 
съюз. По думите на управителя на хотел „Хо-

ризонт“ Кирил Стоянов - „В началото на май 
базата ще бъде напълно готова. Започваме 
с банкети, сватби и други тържества, които 
вече са заявени. За текущите ремонти не 
използваме парите от отдаваните под наем 
площи. Те се акумулират в отделна сметка. В 
момента в нея има 85 хил. лева. След диску-
сията с управителите членовете на УС при-
еха отчета на съюзните бази с 11 гласа „за” и 
той ще бъде разгледан на Общото събрание. 
Работата на управителния съвет продължи с 
дискусия за националния протест и послед-
ващите го събития.  
 Председателят благодари на всички 
за сериозно свършената работа, на тези, ко-
ито не са около работната маса, а и на хо-
рата от цялата съюзна система. Отбеляза се, 
че след това значимо събитие отношението 
към хората с увреждания изцяло се е проме-
нило. Участниците в протестната демонстра-
ция са били между 5 и 6 хиляди човека. От-
четено бе, че протестиращите от страната са 
превозени от 90 автобуса и около 150 леки 
автомобила. Организацията при провежда-
нето е била на изключително високо ниво, а 
ефектът - поразителен. „След митинга на ра-
ботните срещи всички управляващи са вече 
по-склонни към дискусия и диалог” - каза г-н 
Долапчиев. Членовете на УС споделиха, че 
местните пресконференции също са спо-
могнали за сближаването и опознаването на 
Съюза на слепите, който беше основен ор-
ганизатор на протестите, с останалите орга-
низации на хората с увреждания. Съвмест-
ната работа е повишила доверието помежду 
им и в много случаи вече може да се разчита 
на по-непринудени контакти и по-полезно 
сътрудничество. Членовете на УС приеха ин-
формацията с 11 гласа „за”. 
 След приемането на информацията 
на г-н Долапчиев за разпределение на набра-
ните средства за пострадалите от катастро-
фата при село Микре с 11 гласа „за”, поради 
изчерпването на дневния ред, заседанието 
беше закрито.   
  

  Димитрина Михайлова

 В Управителния съвет на ССБ
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Националното читалище на 
слепите „Луи Брайл 1928“ 
навърши 90 години от 

създаването си – солидна възраст 
за една институция, чиито основа-
тели са се посветили на каузата да 
носят култура и просвещение на 
слепите хора в България.
  На девети май домакин на 
тържественото честване на юбилея 
бе открита сцена „Сълза и смях“, 
където се събраха голям брой чле-
нове, приятели и съмишленици на 
читалището, както и бивши, насто-
ящи и възможни бъдещи читалищни 
дейци.
  В началото под звуците на 
българския химн всички се изпра-
виха на крака, а веднага след това 
прозвуча и „Ода на радостта“ – 
химнът на Европейския съюз.
  Председателят на читали-
щето не успя да скрие огромното си 
вълнение, докато откриваше търже-
ството. Той благодари на служите-
лите, работещи всеотдайно за про-
сперитета на читалището, както и 
на всички гости за уважението. Той 
не пропусна да спомене имената на 
трима от най-значимите в историята 
на тази културна институция дейци.
  Огромен принос за развити-
ето на образованието на слепите в 
България има професор Иван Шиш-
манов, основал първия институт за 
слепи в България през 1905 г. и с 
това допринесъл за техния култу-
рен подем през последващите десе-
тилетия.

НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА 
СЛЕПИТЕ  „ЛУИ БРАЙЛ 1928“ ВЕЧЕ НА 90

  Втората светла фигура е 
първият председател на читалището 
– гениалният български композитор 
Петко Стайнов, оставил бляскава 
следа в културния живот не само на 
хората, лишени от зрение, но и на 
цяла България с великолепното си 
музикално творчество. Той съумява 
да привлече съзвездие от интелек-
туалци и така укрепва авторитета 
на читалището, като го превръща в 
просветен и културен център.
  Третата значима светла лич-
ност в 90-годишната история на чи-
талището е Михаил Шекерджиев – 

ЮБИЛЕЙ



5

създателят на Химна на българската 
армия и читалищен заместник-пред-
седател, а също и директор на Ин-
ститута за слепи.
  Г-н Карафезов приключи с ду-
мите:
  „Аз се покланям на това кул-
турно дело, създавано и развивано 
от четири поколения. И нека Бог го 
закриля, и нека да продължим до не-
говата стогодишнина и по-нататък“.
  Гости на тържеството бяха 
представители от Съюза на народ-
ните читалища, председателят на 
Съюза на слепите в България Ва-
сил Долапчиев, много незрящи, при-
стигнали от страната специално да 
уважат юбилея. Специален и много 
скъп гост бе кметът на община Сре-
дец г-жа Мария Ачкова - един истин-
ски приятел на нашето читалище.
  Огромна чест за всички бе 
личното присъствие на президента 
на Република България Румен Ра-

дев, на когото председателят Спас 
Карафезов връчи почетния ме-
дал на Националното читалище. 
От своя страна българският прези-
дент отправи поздравления за юби-
лея и приветства с много топли думи 
всички присъстващи:
  „Уважаеми господин Карафе-
зов, уважаеми дами и господа,
  Първо, благодаря за поканата 
да споделя този невероятен, мога 
да кажа, за България празник – де-
ветдесетгодишната история на чи-
талище „Луи Брайл“. Още съм под 
въздействието на емоционалната и 
правдива реч на г-н Карафезов. Тя 
каза много. Тя каза много за една 
национална институция – средище 
на българско образование и българ-
ската култура. Мога да кажа - сре-
дище на непобедимия български 
дух, защото вие, незрящите хора, с 
тази деветдесетгодишна история, с 
вашата съвременна дейност показ-

         НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ  „ЛУИ БРАЙЛ 1928“ ВЕЧЕ НА 90   
ЮБИЛЕЙ
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вате, че няма предел за силата на 
духа, когато човек иска да се раз-
вива, да реализира своя талант и да 
бъде достойна част от българското 
общество. Затова – поклон! Поклон 
пред първопроходците – онези родо-
любиви българи, читалищни дейци, 
общественици, интелектуалци, ко-
ито създадоха и развиха през го-
дините това национално читалище. 
Няма как да пропуснем името на 
академик Петко Стайнов, на ко-
гото дължим много това читалище 
да възникне, да се развива и да до-
стигне висотите, на които се намира 
днес. Защото това е уникална ин-
ституция. Това е единственото мя-
сто в България, където се издава 
справочна и художествена литера-
тура на брайлов шрифт. Това е мя-
стото, където се отпечатват учеб-
ници за ученици и студенти.

  Читалището открива свои би-
блиотеки в страната и много важно, 
както казва и господин Карафезов, е 
да бъде в крак с времето – издава и 
поддържа голям фонд от електронни 
книги.
  Съвременната политика, 
съвременният свят и общество все 
повече се превръщат в един свят на 
образите. Всичко е изключително 
динамично. Новините вече се под-
насят със съвременните социални 
мрежи и технологии в един образ и 
ние - българската държава, българ-
ското общество, сме ваш длъжник да 
се търсят тези прогресивни форми и 
методи, така че вие да получавате 
една навременна, достоверна и ак-
туална информация, която да бъде 
във форма, достъпна за вас.
  Преклонение пред вашия ма-
лоброен екип от само 14 човека, 

         НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ  „ЛУИ БРАЙЛ 1928“ ВЕЧЕ НА 90   
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който се е нагърбил с тази съвре-
менна будителска за България ми-
сия. И тук трябва наистина подкре-
пата на държавата да бъде осезаема 
и подкрепата на цялото наше обще-
ство, за което призовавам от тази 
трибуна. Защото точно днес, ко-
гато отбелязваме Деня на Европа, 
трябва да покажем, че България е 
неразделна част от Европа именно 
със солидарността и даването на 
възможност на всеки гражданин на 
България да реализира своя талант 
и да живее достойно.
  Уникалните мисии в историята 
на човечеството са се реализирали 
от невероятно уникални хора, както 
е талантливият Луи Брайл, както е 
академик Петко Стайнов, както са и 
множеството дейци и в миналото, и в 
настоящето на читалището. Както са 
всички хора, които са се научили да 
виждат истински. Както е казал ве-
ликият писател Антоан дьо Сент Ек-
зюпери – човек вижда истински със 
сърцето си. А вие виждате истин-
ски. Вие, с вашите огромни сърца, 
виждате бъдещето. Затова нашата 
подкрепа трябва да бъде изключи-
телно силна към вас и интеграци-
ята трябва да означава интеграция 
на интелекта и на духа, независимо 
дали виждаш, или не виждаш мате-
риалното. Защото прогресът на на-
шето човечество се дължи на си-
лата на духа.
  Поздравявам ви! Прекланям 
се пред вашия дух! Желая ви още 
много здраве, успехи и светлина“.
  С президентско постановле-
ние от 9 май Националното чита-
лище на слепите „Луи Брайл 1928“ 
бе удостоено с плакет „Свети свети 

Кирил и Методий“ на президента на 
Република България за значимия му 
принос към българската култура, ду-
ховност и просветно-образователна 
традиция и по повод отбелязва-
нето на 90-годишнината от неговото 
създаване.
  Юбилярят получи също така и 
множество поздравителни адреси – 
от Министерство на културата, фон-
дация „Петко Груев Стайнов“, Съюз 
на народните читалища, Съюз на 
слепите в България, Съюз на глу-
хите в България, Училище за деца 
с нарушено зрение „Луи Брайл“, 
Асоциация на невиждащите еспе-
рантисти в България, фондация 
„Съпричастие“, както и Национална 
кооперация на слепите.
  Не скри вълнението си и во-
дещият на тържеството – актьорът 
и дългогодишен приятел на читали-
щето Явор Милушев, който от вече 
десет години е скъп и желан гост на 
културната институция:
  „Скъпи приятели,
  Във вашата душа има много 
повече светлина, отколкото в мно-
зина от нас. Бъдете живи и здрави. 
Прекланям се пред вашия труд - с 
пръстите си да разчитате мъдрите 
мисли на великите и глупостите на 
невеликите“.
  Тържеството продължи с изпъ-
лнение на група „Усмивки“ от Учили-
щето за деца с нарушено зрение „Луи 
Брайл“ с ръководител Стела Ма-
нова, които изпяха акапелно народ-
ната песен „Що ми е мило и драго“ в 
обработка за смесен хор. След тях 
прозвучаха индивидуалните изпъ-
лнения на Петя Йорданова и песента 
„Хризантеми“ и Моника Методиева 
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с песента „Боянският майстор“. Му-
зикален педагог на двете момичета 
е дългогодишната солистка в Сме-
сен хор на слепите „Академик Петко 
Стайнов“, нежният сопран с ангел-
ски глас - Нели Стойчева.
  След това на сцената излязоха 
учениците от музикалното училище 
„Любомир Пипков“, чийто поздрав 
бе една от може би най-известните 
творби на Петко Стайнов - „Ръче-
ница“ из сюитата „Тракийски танци“. 
Музикалните приветствия приклю-
чиха с великолепното изпълнение 
на пиано на Дарина Дикова - по 
лична молба на водещия.
  Много са хората от вече четири 
поколения, работили и работещи 
всеотдайно за читалището, и всеки 
един от тях е допринасял за популя-
ризирането на брайловата грамот-
ност, достъпа на невиждащите хора 
до информация и обогатяването на 
техния духовен свят.
  Понастоящем, от дълги го-
дини, негов председател е Спас Ка-
рафезов, а секретар – доктор Иван 
Янев. Членове на читалищното на-
стоятелство са Ваня Димитрова, Ди-
митър Димитров, Йордан Младенов, 
Керанка Милушева, Росица Мил-
чева, Савка Кацарска, Яна Йорда-
нова. 
  Членове на проверителната 
комисия, която следи за изправното 
спазване на читалищния устав, са 
Михаил Илиев, Недялко Димов и 
Петър Войнов.
  Неуморни служители в Нацио-
налното читалище, ежедневно отда-
ващи труда си за културното, обра-
зователното и духовно извисяване 
на хората, лишени от зрение, са:

• Наташа Велкова - библиотекар
• Ралица Трендафилова - 
брайлов  коректор
• Гюнер Мехмед - оператор-коор-
динатор на мрежа от бази данни
• Иван Доброволов - оператор по 
компютърна и предпечатна под-
готовка
• Илияна Еленкова - библиотекар
• Петя Алексиева - библиотекар
• Щилияна Петрова - 
счетоводител
• Недялка Кацарова - касиер
• Николай Троянов - шофьор.

  Така премина тържественото 
отбелязване на 90-годишнината на 
Националното читалище на слепите 
„Луи Брайл 1928“ – една велика ин-
ституция, която не спира да води 
невиждащите хора в България по 
пътя на науката, културата и духов-
ността. Имената на много хора, от-
дали енергията и душата си на тази 
благородна кауза, не бяха споме-
нати, защото броят им е огромен, но 
плодовете на тяхното дело завинаги 
ще останат и всяка новоиздадена 
хубава книга, всяка среща с интере-
сен гост и всеки организиран малък 
празник неминуемо ще оставят по 
една малка драскотинка в паметта 
ни, и нито един от тях никога няма 
да бъде забравен.
   
       Марина Петкова

         НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ  „ЛУИ БРАЙЛ 1928“ ВЕЧЕ НА 90   
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ФОНДАЦИЯ „ ХОРИЗОНТИ” ЩЕ ИЗДАДЕ НА 
БРАЙЛОВ ШРИФТ  РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ С 
ПРОГРАМАТА ABBYY FineReader

През последните години броят 
на незрящите хора, ползващи 
самостоятелно компютър, 

значително се увеличи, но достъпът им 
до различни информационни източници 
в печатен вид е все още силно затруднен. 
 Фондация „Хоризонти” от създа-
ването си до момента работи за равен 
достъп на зрително затруднените хора 
до всички информационни източници 
(включително и до печатна информация), 
което обяснимо доведе до решението да 
бъде разработено и отпечатано на брайл 
ръководство за работа на потребители 
със зрителни увреждания с програмата 
ABBYY FineReader.
 С напредването на дигиталните 
технологии вече стана възможно (в го-
ляма степен) автоматичното разпозна-
ване на печатни текстове от специа-
лизирани за целта OCR приложения 
(OCR — Optical character recognition — 
оптично разпознаване на символи). Тези 
приложения анализират сниман текст, 
като след определяне на разположени-
ето, формата, шрифта, типа на инфор-
мацията и други характеристики програ-
мата извлича текстовата информация 
и я представя в електронен формат, под-
ходящ за редактиране, форматиране, 
допълнително обработване и в същото 
време — достъпен за четене чрез екран-

ните четци, ползвани от незрящи потре-
бители. Програмата FineReader е една 
от най-популярните OCR програми, ко-
ито поддържат разпознаване на кири-
лица и български език, чиито команди 
за работа могат да се задават и чрез кла-
вишни комбинации, което я прави достъ-
пна и изключително удобна за ползване 
и от напълно незрящи потребители.
 Предвижда се изданието да до-
стигне до повече от 2000 незрящи — хора 
с различна степен на загубена работо-
способност, с различен социален статус 
и в различна възраст, които в ежедневи-
ето си или на работното си място ползват 
компютър и непрекъснато развиващите 
се компютърни приложения и устрой-
ства.
 Изданието ще бъде разпростра-
нено както на брайл, така и в електро-
нен формат. Брайловото издание ще 
бъде разпространявано чрез библио-
теките към организациите и училищата 
за незрящи. Електронният текст на изда-
нието ще бъде достъпен на сайта на фон-
дация „Хоризонти”.
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КАК НЕЗРЯЩИТЕ ПОСРЕЩАТ
 НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В

 ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ 

На 25 април конферентната 
зала на софийския хотел „Сла-
вянска беседа“ събра множе-

ство незрящи от София и страната, както 
и чуждестранни гости. Всички те взеха 
участие в конференцията с междуна-
родно участие, посветена на възможно-
стите на незрящите в дигиталния свят.
 Форумът бе организиран от Нацио-
налното читалище на слепите „Луи Брайл 
1928“, финансиран от фонд „Социална 
закрила“ към Министерството на труда 
и социалната политика, и премина под 
патронажа на г-жа Мария Габриел — ев-
рокомисар за цифрова икономика и циф-
рово общество.
 Конференцията бе посветена 
и на 90-годишния юбилей на Нацио-
налното читалище, което е основано 
на 29 април 1928 година. Тя бе открита 
официално от неговия председател Спас 
Карафезов, който представи по-голямата 
част от присъстващите и чуждестранните 
гости на форума: проф. д-р Клаус Мизен-
бергер — заместник-ръководител на Ин-
ститут за интегрирано обучение — Линц, 
Австрия, Светлана Боткина — ръково-
дител на отдел „Развитие и въвеждане 
на нови технологии“ в Културния и спор-
тен център за рехабилитация — Русия 
и Каролине Шюрер — библиотекар и за-
местник-директор на Централната библи-
отека за слепи в Германия.
 Първият докладчик бе професор 
Мизенбергер, който в изключително лек, 
забавен и комуникативен с аудиторията 
стил направи ретроспекция, връщайки 
ни в зората на развитието на цифровите 
технологии — от създаването на брай-

ловата азбука и първата печатаща брай-
лова машина до стремителното развитие 
на компютърните технологии, особено 
от края на миналия век. Той очерта ня-
кои от предизвикателствата, с които 
се сблъскват хората, лишени от зре-
ние, и тяхното пълноценно включване 
в съвременното общество посредством 
високотехнологичните системи и устрой-
ства. Професорът разказа един малко из-
вестен факт. Всъщност първата пишеща 
машина е била изобретена за улеснение 
именно на незрящите хора. През 1808 г. 
нейният създател — Пелегрино Тури, чи-
ято приятелка е била незряща, измисля 
специално за нея улеснен начин да му 
пише любовни писма. Така на бял свят 
се появява първата механична пишеща 
машина, която дава възможност на чо-
век, лишен от зрение, да печата визуални 
букви върху хартия. Други машини като 
тези на Пенжрон, на Жак и на Тюри също 
са замислени за слепи, така че пишещата 
машина е имала в началото си почти фи-
лантропско предназначение. Съвремен-
ната брайлова пишеща машина, каквато 
я познаваме днес — с 6 клавиша и интер-
вал, е изобретена от немския инженер 
Оскар Пихт.
 Професор Мизенбергер стигна 
до извода, че фактически индустрията 
също е принудена да реагира и да се съо-
бразява с потребностите на слепите хора, 
създавайки специализиран софтуер, па-
ралелно със стандартния. Затова той 
увери присъстващите, че не бива да 
се страхуват от бъдещи нови, още по-
напреднали технологии, защото каквито 
и да са те — незрящите хора винаги ще 
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са в състояние да бъдат в крак с тях и да 
ги използват.
 „Единственото постоянно нещо 
в съвременния свят са промените“ — 
каза в заключение професор Мизенбер-
гер.
 След него Хюсеин Исмаил — на-
чалник на отдел „Права на хората с ув-
реждания“ към Омбудсмана на Репу-
блика България, говори не в качеството 
си на държавен служител, а в качеството 
си на незрящ потребител и донякъде 
участник в създаването на технологии 
и обслужване за хората, лишени от зре-
ние. Той се спря на помощно-техниче-
ските средства, улесняващи незрящите 
хора в тяхното ежедневие, и върху това, 
че в България едва мизерна част от тях 
се финансира от държавата — бял ба-
стун, диоптрични и бифокални очила, оп-
тични и електронни лупи и говорещ тер-
мометър за телесна температура.
  На фона на огромния брой по-
мощни средства, които съществуват, горе-
изброените няколко, официално признати 
от българската държава, са действително 
капка в морето, като се има предвид, че 
по света съществуват и такива, които са 
от сериозно значение за здравето и жи-
вота на хората. Това са говорещият глю-
комер, говорещият апарат за кръвно на-
лягане и много други.  
 Като най-сериозни трудности, пред 
които са изправени хората лишени от зре-
ние, той очерта ниските доходи на незря-
щите българи и затруднения достъп 
до информация, което обаче може да 
бъде преодоляно именно благодарение 
на новите технологии. За момента двата 
основни начина за достъп до информа-
ция са брайловото писмо и говорещият 
софтуер.
 Хюсеин Исмаил сподели личен 
опит в използването на високотехноло-
гични продукти, а също и впечатленията 
си от някои от скъпоструващите разра-
ботки, с които е имал възможността да 
се запознае на международни изложения 
извън страната.

 Вече са разработени големи 3D 
макети на различни публични обекти, ко-
ито чрез тактилно изучаване дават ос-
новна информация на слепите хора 
за тях. Това спомага за ориентацията 
на лишените от зрение хора вътре в са-
мите обекти — обществени сгради, гари 
и тъй насетне.  
 Тези 3D макети са снабдени 
и с електронна информация за важни 
ключови точки, като при докосването им 
слепият човек получава допълнителна 
гласова информация какво именно се на-
мира в дадения участък и как най-лесно 
да достигне до него. Сред спомена-
тите устройства бе и такова с размерите 
на запалка, което, поставено на нивото 
на очите, дава на незрящия гласова ин-
формация какво се намира около него.  
 Устройството е снабдено и с функ-
ция за разпознаване на човешки лица, ко-
гато бъде поставено в такъв режим. Тази 
мини камера работи с голяма база данни 
и софтуер, който много се приближава 
вече до така наречения изкуствен инте-
лект.
 Хюсеин Исмаил се присъедини към 
мнението на професор Мизенбергер, че 
ние не бива да се страхуваме от модер-
ните технологии, а напротив — да при-
емаме всички нови предизвикателства 
и да извличаме максимална полза от тях.
 Светлана Боткина разказа за ру-
ския опит в обучението и приобщаването 
на слепи хора от цяла Русия към новите 
технологии. В центъра им потребителите 
се обучават как да ползват смартфон 
под двете системи — android и IOS, как 
да ползват компютър с говорещ софтуер 
и как да се ориентират с помощта на GPS 
навигация. Също както у нас — от незря-
щите в Русия масово се ползва платфор-
мата Jaws for Windows, но там са разра-
ботени голям брой речеви синтезатори 
за руски език. Много широко се ползва 
различен софтуер на мобилните теле-
фони — приложения за четене на текст, 
разпознаване на цветове и банкноти, 
GPS навигация.
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 Г-жа Боткина нагледно демон-
стрира с помощта на собствения си 
смартфон възможностите на навигацион-
ното приложение Osmant, което е напъ-
лно пригодено за работа от незрящи. 
Тази програма съчетава множество 
от различни функции и възможности, като 
е създадена върху базово приложение, 
пригодно за ползване и от виждащи хора.
 В Русия съществуват различни 
приложения за смартфон, които помагат 
на незрящите да извършват самостоя-
телно всякакви финансови операции он-
лайн. Те са разработени както за android 
устройства, така и за iPhone, на работа 
с които невиждащите курсисти също би-
ват обучавани. В центъра се обучават 
хора и с допълнителни физически увреж-
дания. Например — ако даден човек е 
с липсваща ръка, той бива научен как да 
ползва смартфона си само с една ръка, 
което между другото никак не е лесно, 
предвид размерите на съвременните 
мощни смартфони.
 Г-жа Боткина разказа за едно спе-
циализирано устройство, разработено 
от руската компания „Елита груп“, пред-
ставляващо малък компютър, базиран 
върху брайлов дисплей. Устройството 
действа в режим на въвеждане и режим 
на изход и също работи с речев синтеза-
тор. Дължината му е около 30 см, а те-
глото в рамките на 2 килограма. Това 
устройство е предназначено за работа 
само от слепи хора, тъй като не разполага 
с визуален дисплей. Базирано е на стан-
дартна операционна система Windows 
10 и има всички функции на стандар-
тен компютър. Произвежда се в две вер-
сии — 40 и 14 клетки на брайловия ди-
сплей.
 От доклада също разбрахме, че 
руското правителство има специална 
програма за достъпна среда, но на прак-
тика никой от участващите в нея експерти 
не знае точно как да бъде създадена тя.  
Много интересен момент от него бе и ин-
формацията за въвеждането на гово-
рещи банкомати в Русия от една от голе-

мите руски банки — „Сбербанк“. Такива 
вече съществуват и са поставени в някои 
от големите градове, и работят на прин-
ципа на активация на гласовото меню 
чрез поставяне на слушалки. Прекрасно 
би било, ако някои от банките у нас, 
а защо не и всичките, вземат за пример 
руския опит и „разговорят“ банкоматите 
в България.
 Втората част на конференцията 
започна с видеопослание до участни-
ците във форума, изпратено от г-жа Ма-
рия Габриел, поради невъзможността й 
да присъства лично.
 Последващият доклад бе на г-жа 
Каролине Шюрер, която разказа за Гер-
манската централна библиотека за слепи 
по пътя й към център за достъпно че-
тене. Той предизвика голям интерес и ня-
кои въпроси от участниците. Като нацио-
нална институция за слепи библиотеката 
се стреми да информира потребителите 
си за всички новости в областта на ин-
формационните технологии, а също 
и промотира стандарти за достъпност.
  Основана е през 1894 г. в Лайп-
циг. Първоначално е представлявала 
частна асоциация за предоставяне 
на незрящите хора на литература, ко-
ето е било уникална възможност за тях 
по онова време.  След базирането си 
на различни места през 1954 библиоте-
ката трайно се установява на настоящия 
си адрес в Лайпциг. Десетте производи-
тели на медии за Германия са обеди-
нени в една общност, наречена „Меди-
бус“. Институцията е не само библиотека, 
а и един вид производствен център за от-
печатване и запис на брайлови и гово-
рещи книги, подготовка на електронни 
книги и отпечатване на книги с едър 
шрифт, релефни географски карти, 
а също и конвертиране на нотни парти-
тури на брайл. Най-голям е ресурсът, 
който се отделя за брайлови книги. Фак-
тически това представлява цяла брай-
лова печатница, където се извършва 
пълният цикъл — от подбора на литера-
тура, през конвертирането на брайл и от-
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печатването, до подвързването на кни-
гите. От услугите на библиотеката се 
ползват около 5000 потребители, чието 
членство е напълно безплатно. От 1999 г. 
библиотеката предоставя информаци-
онна услуга, наречена „Луис“, чрез ко-
ято незрящите могат да получават по те-
лефона помощ и информация, свързана 
със смартфони и компютри. Другата 
много полезна услуга, която библиоте-
ката извършва за своите потребители, 
е свързана с достъпността на уебсайто-
вете и достъпа до електронни документи. 
 При необходимост сайтовете 
и недостъпните за незрящи електронни 
документи биват проверявани и със 
съдействието на съответните институции 
са конвертирани във вид, който ги прави 
достъпни за слепите ползватели.
 Всички издания на библиотеката се 
изпращат на читателите по пощата напъ-
лно безплатно, като предварителната ко-
муникация се осъществява чрез интер-
нет или по телефона. Освен говорещите 
книги в Германия са много популярни 
и книгите в Дейзи формат, които библи-
отеката също предоставя на членовете 
си. Много от продуктите на библиоте-
ката са също налични и за закупуване — 
брайлови книги, географски карти, детски 
книги и поздравителни картички.  
 Както и в България, библиоте-
ката разполага с пълен онлайн каталог, 
а отскоро и с уебсайт, откъдето всеки 
регистриран читател може да изтегли 
желаните от него книги, ползвайки потре-
бителския си акаунт. Всички електронни 
книги и документи там обаче са защитени 
с електронен код. Въпреки това, свобод-
ното им разпространяване не може да се 
контролира изцяло.
 Нееднократно по време на конфе-
ренцията бе споменаван така нареченият 
Договор от Маракеш, свързан с автор-
ското право, който засяга правата на сле-
пите хора и на хората със затруднения 
в четенето по целия свят.
 Договорът от Маракеш дава право 
на хората със зрителни увреждания и за-

труднения в четенето да ползват в достъ-
пен формат вече публикувани произве-
дения, обект на авторско право, без да е 
необходимо да искат разрешение от ав-
тори, издатели, продуценти и тъй насетне. 
Нещо повече — тези произведения мо-
гат да бъдат обменяни между организа-
ции и потребители от различни държави, 
стига тези държави да са страни по до-
говора. Според него възпроизвеждането 
и разпространението на произведения 
в достъпен формат може да се извъ-
ршва само от организации, които отгова-
рят на определени критерии. Тези крите-
рии в договора са описани много общо, 
така че всяка държава би могла да ги 
конкретизира в своето законодателство. 
Много общо е и определението на тер-
мина „достъпен формат“. Има се предвид 
всякакъв алтернативен формат, който 
дава възможност за достъп до произве-
дението, без да се нарушава неговото 
съдържание. Има обаче и две условия, 
които трябва да бъдат спазени при това 
свободно използване на произведенията:
 1. Да не се пречи на нормалното 
използване на произведението от носи-
теля на правата.
 2. Да не се увреждат законните 
интереси на автора или други носители 
на права.
 Договорът не конкретизира как 
трябва да се гарантира спазването на тези 
две условия, а дава само общи насоки. 
Държавите са свободни да конкретизи-
рат това в техните закони. Те имат право 
да решат и дали на правоносителите да 
се заплаща компенсаторно възнаграж-
дение за свободното използване, както 
и дали свободното използване да се до-
пуска за всички произведения, или само 
за такива, които не се продават в достъ-
пен формат. Европейският съюз е страна 
по този договор и всички държави-членки 
са задължени да направят промени 
в своето законодателство, за да го приве-
дат в съответствие с разпоредбите на До-
говора от Маракеш. Промените трябва 
да бъдат приети до края на септември 
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2018 година. И въпреки че в България 
все още не са предприети стъпки в тази 
насока, в момента нещата са уредени 
по възможно най-благоприятния начин 
за нас.
 Следващият доклад бе изнесен 
от Негослав Събев — докторант в Инсти-
тута по математика и информатика към 
БАН, който работи в Центъра за рехаби-
литация и интеграция на хора с увреж-
дания - Габрово. Той говори по темата 
за уеб достъпността, възможностите 
за по-добър достъп, проблемите и тех-
ните решения.
 В момента се разработва нов стан-
дарт за уеб достъпността, който се очаква 
да заработи през лятото. В разработва-
нето му са включени лица и организации 
от цял свят, а целта е пълна достъпност 
на съдържанието на уеб сайтовете. Този 
стандарт засяга четири заинтересовани 
групи. На първо място е групата на уеб 
разработчиците. На второ място е гру-
пата на разработчиците на тъй нарече-
ните авторски инструменти или софтуер 
за уеб страници. Третата група, за която 
е важен този стандарт, е групата на раз-
работчиците на оценки за достъпността, 
но най-важната — четвърта група, е гру-
пата на потребителите.
 Няма да се спирам детайлно 
на всичко, за което стана дума в доклада, 
тъй като материята е много специфична, 
но за нас — крайните потребители, ще 

бъде изключително важен резултатът 
от въвеждането на този стандарт, което 
значително ще разшири възможностите 
ни за достъп до информация — както 
от компютър, така и през мобилните при-
ложения за смартфон.
 Конференцията приключи с пред-
ставяне на някои полезни мобилни при-
ложения, които се ползват от незрящите 
в София. Представи ги Димитър Дими-
тров от софийския Център по социална 
рехабилитация и интеграция на зрително 
затруднени лица.
 Последният час от форума пре-
мина в свободна дискусия по изнесените 
доклади, въпроси и мнения на участни-
ците и споделяне на личен опит в използ-
ването на новите технологични възмож-
ности.
 Официален език на събитието 
беше английският, с двупосочния пре-
вод на който брилянтно се справи пре-
водачът Иван Виденов — преподава-
тел по английски език в ЦСРИ — София. 
В края той получи специална благодар-
ност и заслужи всеобщи адмирации.
 Преди официалното закриване 
на форума г-н Карафезов поднесе по-
даръци на чуждестранните гости, а проф. 
Мизенбергер беше удостоен с почетния 
медал на Национално читалище на сле-
пите „Луи Брайл 1928”.
   Марина Петкова

СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че 

на 16.05.2018 година
почина

 Димитър Парапанов - 
дългогодишен председател на Националната асоциация

на сляпо-глухите в България. 
Поклон пред паметта му!

Ф О Р У М
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От 25 до 27 април 2018 година 
в хотел „Шератон” на летище 
Франкфурт се проведе най-

голямата в Европа ежегодна междуна-
родна изложба за помощни технически 
средства за слепи „Сайт Сити” под патро-
нажа на фирма „Байер Витал” и фирма 
„Болл”. Участваха над 130 фирми — изло-
жители и производители на помощни тех-
нически средства, от САЩ, Южна Корея, 
Дания, Великобритания, Холандия, Шве-
ция, Франция, Германия, Израел, Италия, 
Швейцария, Австрия, Япония и Китай — 
с 30 повече от предишната година. Уча-
стваха и фирми  доставчици на социални 
и други услуги за хора със зрителни ув-
реждания от Германия.
 Интересът от страна на домаки-
ните бе много голям, като за тях на нем-
ски език паралелно вървяха лекции и дис-
кусии, свързани най-вече с проблемите, 
отнасящи се до хората със слабо зрение, 
под мотото „Активно участие в социалния 
живот без прегради. Какви средства са 
на разположение, какво е възможно?”.
 Бяха проведени срещи с нови 
фирми — производители и търговци 
на едро на помощни средства, които ще 
са от полза в близко бъдеще. Беше наби-
рана информация и за новости като на-
пример електронните очила за хора със 
остатъчно зрение (еGlasses) на швей-
царската фирма eSigh Eyewear; синте-
тични подови тактилни ленти водачи, 
направени от материала „дисмопан” 
в различни контрастни цветове и ширина 
на Bayer Material Science AG; единствен 
по рода си смартфон с Андроид 6.0 с го-
лям тъч скрийн и клавиатура, с изцяло во-
кализиран потребителски интерфейс, със 
светлинен сензор, приложение за разпо-

знаване на цветове, видео увеличител 
със 7-кратен зуум, 9 нива на контраст 
и много други опции на френската фирма 
Kapsys; 13-мегапикселова камера Ор-
Кам, модел Май Ай 2.0, която се прикрепя 
към очила с устройство, което фотогра-
фира даден текст, независимо от повъ-
рхността, след което го изчита на даден 
език, като камерата е и с вграден изку-
ствен интелект и може да запаметява 
до 100 лица, които впоследствие да раз-
познава, може да запамети и разпознава 
парични знаци, баркодове и всякакви 
хранителни и нехранителни стоки, про-
изведена от израелската фирма OrCam. 
Имаше и много други неща, но това са но-
востите, които за съжаление са с доста 
солени цени за нашите стандарти.
 На изложението бе проведена 
среща и с представител на фирма-произ-
водител от Китай, с която работим вече 
от 4 години, като бяха обсъдени пробле-
мите, които сме имали с тяхна продукция, 
както и новите артикули, които ще пус-
нат на пазара в скоро време — по-точно 
за подобрена версия на Дейзи плейър 
HV-E5, който бе приет много добре от на-
шите съюзни членове, като новата версия 
ЕVО-E10, която ще излезе много скоро, 
ще е с подобрен корпус и тактилна клави-
атура — контрастни, изнесен отпред гово-
рител, WI-FI, връзка с електронна библи-
отека, интернет радио, слот за ползване 
на SD карта, говорещ калкулатор, гово-
рещ часовник с вибрация, говорещ хро-
нометър, говорещ компас и много други. 
Също така обсъдихме някои възможни 
подобрения на вече съществуващи ар-
тикули, както и повишаването на тяхното 
качество.

Кеворк Кабзамалян

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
 ВЪВ ФРАНКФУРТ
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В последните години в страната 
ни 9 май се отбелязва по-скоро 
като Ден на Европа, защото Де-

нят на победата се асоциира със СССР – 
тази тенденция вече не е модерна, а по-
скоро срамна. Това е тенденция, с която 
се стремим да покажем, че вече сме ев-
ропейци, а не симпатизанти на Русия.
  Истината е, че за сетен път демон-
стрираме, че политиката ни е угодниче-
ска. България е била в Тристранния пакт. 
След това опита да бъде 16-а република 
на СССР. Днес? Предпочитаме да праз-
нуваме Деня на Европа, а утре защо да 
не се кандидатираме за щат на САЩ? 
Единственото сигурно е, че политиката 
на угодничество и нагаждане е харак-
терна за слабите хора и народи.
  „Девети май – Ден на Победата и 
Ден на Европа. Двата празника не бива 
да ни противопоставят, а да ни обединя-
ват. Изисква го почитта към милионите 
жертви и решителното отхвърляне на 
всякакви форми на исторически ревизи-
онизъм.
  Без победата над кафявата чума 

обединена Европа щеше да остане 
несбъднат блян. В борбата с хитлеризма, 
редом с милионите съветски граждани и 
воини от Великобритания, САЩ, Фран-
ция и другите страни от Антихитлерист-
ката коалиция, по бойните полета поло-
жиха костите си и хиляди българи. Днес 
почитаме и тяхната памет.
  Обединена Европа не е икономи-
чески проект, а хуманистичен идеал и ан-
тифашизмът е вграден в нейния ценно-
стен фундамент” - това написа в своята 
ФБ страница президентът на Република 
България Румен Радев.
  Винаги 9 май предизвиква раз-
лични чувства, спомени и мисли за ми-
налото и бъдещето. Разбира се, става 
дума само за онези българи, за които де-
нят и събитията в родната и световната 
история имат значение. Раздвоението от-
носно 9 май идва от факта, че от години 
тогава в България се отбелязват раз-
лични паметни дати – както традицион-
ният Ден на победата, свързан с края на 
Втората световна война в Европа и капи-
тулацията на Третия райх, така и относи-
телно по-новият Ден на Европа, отбеляз-
ващ лансираната на 9 май 1950 г. идея на 
френския външен министър Робер Шу-
ман за Европейска общност за въглища 
и стомана, от която започва обединени-
ето на Европа (всъщност на Западна Ев-
ропа). 
 При по-внимателно вглеждане в да-
тата се оказва, че двата празника трудно 
съжителстват и делят хората, една част 
от които искат да празнуват Деня на по-
бедата, а други – Деня на Европа. Спо-
ровете се въртят около това, че Денят на 
победата се свързва със Съветската ар-
мия, а днес всичко, свързано със Съвет-

9 МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА ИЛИ
 ДЕН НА ЕВРОПА
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ския съюз, у нас се възприема като сра-
мен спомен от миналото. Не е толкова 
безспорна и другата дата, защото трябва 
да се припомни, че когато Западна Ев-
ропа прави първите си стъпки към обе-
динение, България е в лагера на против-
ниците и остро критикува всички стъпки 
– Общността за въглища и стомана, Об-
щия пазар, Европейската икономиче-
ска общност, та дори и перспективите 
за създаване на Европейския съюз, до-
като внезапно в края на 80-те години не 
се оказахме в позата на молители пред 
вратата на Обединена Европа. За да из-
лезем от дилемата коя дата да отбеляз-
ваме и коя да премълчаваме, можем 
да приложим характерния за историята 
хронологически подход. Ако разполо-
жим събитията във времето, няма как да 
не забележим, че пръв е 9 май като Ден 
на победата. В началото на май 1945 г. 
настъплението на войските от Антихит-
леристката коалиция, осъществявано от 
Запад (след англо-американския десант 
в Нормандия на 6 юни 1944 г.) и от Изток 
(след дългото настъпление на Източния 
фронт, започнало през 1942, ускорило 
се през 1943 и станало неудържимо през 
1944 и 1945 г.), се приближава до река 
Елба, където западните и източните ар-
мии се срещат, а германският вермахт ка-
питулира. Именно 9 май е денят, от който 
започва следвоенната история на ев-
ропейския континент. Радостта тогава е 
огромна, но тя не пречи на съюзниците, 
водени от възникналите вече противоре-
чия, да се опитат да представят победата 
по различен начин. Затова, когато пред-
ставителите на Третия райх разбират, че 
краят е неизбежен, те предпочитат да 
признаят поражението пред западните 
си противници и на 8 май капитулацията 
е подписана именно пред тях. Затова и 
за западноевропейските държави Денят 
на победата е бил и си остава 8 май. То-
гава те го отбелязват тържествено, макар 
и с все по-малко живи участници. За За-

падна Европа логично след Деня на по-
бедата на 8 май идва Денят на Европа на 
9 май – така и празниците следват исто-
рическата хронология. В България обаче 
нещата са доста по-различни. За нас през 
целия следвоенен период Денят на побе-
дата се отбелязва според втората капиту-
лация на Германия, когато германците са 
принудени да повторят ритуала на 9 май 
в Карлсхорст пред съветските представи-
тели. Това не е първият случай, когато по-
литиката налага едно ритуално действие 
да бъде повторено.
  Проблемът е, че както и да оценя-
ваме и пресмятаме участниците във во-
енните действия, мащаба им, пораже-
нията и победите, няма как да избегнем 
извода, че германският вермахт е сра-
зен на Източния фронт от Съветската ар-
мия. И този извод не може да бъде про-
менен от оценките ни за характера на 
държавата, която защитава тази армия. 
Именно съветската роля във войната, а 
не толкова съюзните задължения, при-
нуждава американците и англичаните да 
се съгласят на повторното подписване 
на капитулацията. Това обаче определя 
за нас Деня на победата на 9 май, за-
това двете дати съвпадат. За днешна Ру-
сия не съществува никакъв проблем – за 
тях празникът е един и при това свещен 
– Ден на  Победата в най-страшната во-
йна, която държавата им някога е прежи-
вявала. За нас, българите, нещата са по-
сложни. Ние трябва да избираме кое от 
двете събития да поставим на първо мя-
сто: от едната страна е миналото с Деня 
на победата, а от друга – настоящето и 
бъдещето с Деня на Европа. И за кон-
формистките ни нагласи отговорът из-
глежда предопределен – ние отбеляз-
ваме Деня на Европа, към която вече 
повече от десетилетие принадлежим. 
Този избор, който наблюдавахме и тази 
година, обаче не е много достоен. Няма 
нищо лошо да гледаме напред, а не на-
зад, въпросът е от какви позиции вървим 

9 май – Ден на победата или  Ден на Европа
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към бъдещето. Начинът, по който бълга-
рите възприемат историята през послед-
ните години, показва ясно изразена тен-
денция към национализъм и то от типа 
защита и оправдаване на всичко, което 
нашите предшественици са правили в 
миналото, независимо от характера му. 
Това наблюдение с пълна сила се отнася 
и до историята на България в годините 
на Втората световна война. Българските 
правителства, които вкарват страната в 
Тристранния пакт и я правят част от по-
хода на нацистка Германия към световно 
господство, които приемат пронацисткото 
антиеврейско законодателство, които из-
пращат евреите от присъединените към 
Обединена България земи в лагерите на 
смъртта, които са готови да направят това 
и с останалите евреи в българските земи, 
вече се представят просто като патри-
оти. А несъгласните, онези, които с думи, 
дела и оръжие са се противопоставяли на 
пронацистката политика и са били част от 
европейското съпротивително движение, 
не се споменават изобщо или за тях се 
говори с подигравателни и обидни про-
звища („терористи”, „обирджии на ман-

дри”, „предатели на националните инте-
реси”, „разбойници”). Една от малкото 
функции на историята е да припомня по-
уките от миналото. Затова ще е добре да 
отбележим и двата празника и то в логич-
ния им ред – Денят на победата е пред-
варителното условие, за да може Европа 
да започне да се обединява, и благода-
рение на това живеем в мир повече от се-
дем десетилетия.

По публикация на 
проф. Искра Баева (със съкращения) 

и материали от интернет

9 май – Ден на победата или  Ден на Европа
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 Тази година от 16 до 18 април Со-
фия бе домакин на седмия ев-
ропейски форум на социалното 

предприемачество. Той бе съпътстващо 
събитие на международната конферен-
ция „Социалната икономика за икономи-
чески устойчив, социално приобщаващ 
Европейски съюз“. Изложението се про-
веде в хотел „Маринела“ и представля-
ваше базар на произведени от хора в не-
равностойно положение различни стоки 
и услуги. Участниците в него бяха над 
100 социални предприятия - фирми-ра-
ботодатели, организации и асоциации, 
преди всичко за хора с различни видове 
увреждания – Национален съюз на тру-
дово-производителните кооперации, На-
ционална федерация на работодателите 
на инвалиди, Национален съюз на коо-
перациите на хора с увреждания, Наци-
онален алианс за социална отговорност, 
Българска асоциация за лица с интелек-
туални затруднения, Съюз на глухите в 
България, Съюз на слепите в България, 
Център за психологически изследвания, 
Българска асоциация за рекреация, инте-
грация и спорт, Национална организация 
„Малки български хора“, Национална ор-
ганизация на сляпо-глухите в България, 
Асоциация на родителите на деца с ув-
реден слух, Национална организация на 
родителите на деца с епилепсия, Българ-
ска асоциация за невромускулни заболя-
вания, Асоциация на родители на деца 
с нарушено зрение. На форума имаше и 
международно участие от Испания, Сло-
вения, Турция и Италия.
  Целта на изложението е да моти-
вира всеки човек, семейство и институ-
ция да подкрепи социалните предприя-

тия. Повишаването на осведомеността и 
чувствителността към социалното пред-
приемачество е важен етап към подобря-
ване на живота на неравностойните групи 
на пазара на труда, засилване на толе-
рантността между хората и изграждане 
на вътрешния социален капитал в стра-
ната, а достъпът до заетост е ключов за 
всяко общество.
  Съюзът на слепите представи на 
своя щанд изделията, които се произ-
веждат в нашите предприятия, и бе един-
ственият участник, демонстриращ висо-
котехнологични производства.
  На много от щандовете бяха изло-
жени различни ръчно изработени изде-
лия от деца с увреждания – красиви су-
венири, фотографии, картички, бижута и 
аксесоари, както и картини, направени 
от хартия, дърво, прежда, плат, глина и 
други подобни материали.
  Тук едно от централните места за-
емаше щандът на фирма „БГАсист“, ко-
ято участваше във форума не в каче-
ството на производител, а на вносител 
на специални помощно-технически сред-
ства за незрящи и доставчик на множе-
ство услуги за тях.
  Голям интерес предизвикаха пред-
ставеният от фирмата индукционен кот-
лон с гласова индикация, както и множе-
ството предоставяни услуги – адаптиране 
на огромното разнообразие от устрой-
ства към българския език и бъдещата им 
поддръжка, всякакъв вид консултации по 
работа с компютър за незрящи, скани-
ране и отпечатване на брайл. Освен вно-
сител и доставчик на стоки и услуги „БГА-
сист“ е също и официален представител 
за България на големи софтуерни ком-
пании като „Freedom scientific“ и „Index 
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braille“, които освен на специализиран со-
фтуер са производители и на брайлови 
дисплеи и брайлови принтери. Като вно-
сител на специални технически средства 
фирмата се ангажира с адаптирането им 
към българските потребители – от пре-
вода на интерфейса, което на практика 
означава пренаписване на софтуер, до 
превода на инструкциите за употреба и 
обучение на потребителите за работа 
с тях. Фирмата е и работодател на хора 
с увреждания, които активно участват в 
дейността й, включително като прево-
дачи и компютърни специалисти.
  Същото се отнася и за туристиче-
ската фирма „Глобал тур“, която предо-
ставя разнообразни пакети от туристиче-
ски услуги и дава работа на голям брой 
хора с увреждания.
  Представени бяха и изделия, из-
работени в Националния център за со-
циална рехабилитация и интеграция на 
слепи в Пловдив. Те демонстрираха тех-
никата декупаж.
  Социалното предприятие „Мор-
ски знаци“ от Бургас предлагаше кожени 
изделия, естествено, с морска тематика 
– портмонета във форма на риби с раз-
лична големина, кожени ключодържатели 
и чантички от велур. От Националното 
сдружение за психично здраве пък пред-
ставиха майсторска бродерия върху по-
кривки, кърпи и най-нестандартното – об-
ложки за книги, както и различни фигурки, 
напълнени с оризови зрънца.
  Центърът за настаняване от се-
меен тип от град Нови пазар показа мно-
жество ръчно изработени бижута от 
мъниста, икони и новогодишна украса.
  Дейността на социалното предпри-
ятие от Италия бе представена преди-
мно в брошури, а гостите на форума от 
Турция бяха изложили ръчно тъкани ки-
лими и ръчно изработени сувенири, както 
и красиви и много ароматни сапуни с раз-
лична форма и цвят.
  Немалка площ бе отделена и за 

любителите цветари. На изложението мо-
жеха да бъдат закупени различни расте-
ния – цветя и фиданки, засадени в сак-
сии.
  Целта на проявата бе за седми 
път да покаже уменията и способно-
стите на едни от най-уязвимите членове 
на обществото, както и да популяри-
зира дейността на техните организации и 
работодатели, подкрепящи ги в професи-
оналното им израстване и развитие.
  Официалното му откриване за-
почна с Одата на радостта, която е и химн 
на Европейския съюз. Веднага след това 
прозвуча и българският химн.
  Официални гости бяха вицепреми-
ерът Валери Симеонов, министърът на 
социалната политика Бисер Петков, г-жа 
Ан Бранч от Европейската комисия, Ха-
сан Адемов – председател на социалната 
комисия в Народното събрание, както и 
кметът на София – г-жа Йорданка Фандъ-
кова. Те прерязаха лентата, което даде 
старт на събитието. Поздрав към всички 
поднесе групата за народни танци „Танцу-
вам не по-различно от теб“ към ЦСРИ на 
хора с увреждания към Центъра за психо-
логически изследвания.
  След музикалния поздрав всички 
официални гости на откриването се объ-
рнаха с приветствени думи към присъ-
стващите и пожелаха успех на социал-
ните предприемачи.
  Тазгодишният седми поред Евро-
пейски форум на социалното предприе-
мачество премина при още по-повишен 
интерес, особено на фона на текущото 
българско европредседателство.

   Марина Петкова
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Вероятно много от по-младите чита-
тели не знаят, че есперанто е из-
куствен език, създаден от полския 

офталмолог с еврейско потекло д-р Людо-
вик Лазар Заменхоф. Проектът на д-р Еспе-
ранто се тества повече от 130 години. През 
последните десетилетия броят на него-
вите привърженици в Европа силно намаля, 
но интересът към него в Източна Азия, Аф-
рика и Латинска Америка не само че не 
спада, но дори расте - твърди убедено Ре-
нато Корсети, един от председателите на 
Универсалната есперантска асоциация.
 Повече от 110 години лингвистичният 
продукт на д-р Заменхоф се разпростра-
нява и сред българските слепи. Председа-
телите на ССБ Стефан Ненков и Тодор Шо-
шев са изявени есперантисти. Всеотдайни 
есперантисти са и колегите по зрително ув-
реждане Минчо Стоянов, маестро Михаил 
Карамихайлов, Султанка Минева, Борис Бо-
дичев, Владимир Желев, Данчо Данчев, Ма-
ринка Спасова, Стефан Паскулов. За све-
дение на читателската аудитория - Тодор 
Шошев и Данчо Данчев са печелили между-
народни конкурси за стихове на есперанто. 

ГГРАДЪТ НА ЛИПИТЕ - 
ГРАД И НА ЕСПЕРАНТИСТИТЕ

Българските невиждащи есперантисти са до-
макини на 4 световни конгреса на слепите 
есперантисти – София (1963), Варна (1978), 
Пловдив (2000), Албена (2007). Във всички 
тези конгреси съм имал добрия шанс да уча-
ствам, плюс още два - в Будапеща (1983) и 
в Аугсбург (1985). В България от средата на 
80-те години на миналия век дори се издава 
на есперанто, отначало на брайлов шрифт, 
а впоследствие в още три версии, списани-
ето „Esperanta fajrero“ („Есперантска искра“), 
разпространявано не само в България, но и 
извън нея - в десетки страни. Почти 20 години 
българските слепи есперантисти си имат и 
свое сдружение - Асоциацията на невижда-
щите есперантисти в България (АНЕБ), об-
хващащо над 60 души и в което членуват и 
няколко виждащи есперантисти, техни добри 
приятели. Негов създател и почетен предсе-
дател е свръхинициативният Владимир Же-
лев. 
  Стара Загора – градът на правите 
улици, на липите и на поетите, на перфектния 
градски транспорт, е домакин на 70-ия юби-
леен конгрес на Българския есперантистки 
съюз (БЕС). Три дни - от 20 до 22 април 53 де-
легати и 79 гости от България, Сърбия и Румъ-
ния бяха в 160-хилядния град с осемте имена, 
опитваха се да разгледат и някои от забеле-
жителностите му. Макар и само за три дни, 
Стара Загора се превърна и в град на еспе-
рантистите. В конгреса участваха като деле-
гати и гости шест лица с нарушено зрение 
от Варна, Разград и Пловдив. Най-дългото и 
смислено приветствие и то с перфектно про-
изношение на есперанто бе поднесено от 
председателя на АНЕБ, магистъра по исто-
рия  Димо Димов.   
 Иска ми се да кажа няколко думи за ста-
розагорския градски транспорт, който силно 
ме впечатли. Таблата на неговите спирки ин-
формираха визуално и гласово чакащите 
за минутите, след които ще пристигне авто-
бусът от съответната линия. В автобусите пък 
пътниците получаваха пак визуално и гласово 
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сведение за спирката, на която спира пре-
возното средство, а също и за следващата 
спирка. Даже и през почивните дни не сме ча-
кали тролейбус повече от няколко минути. Ис-
крено и не съвсем в бяло завиждах на ста-
розагорци за фантастично функциониращия 
им градски транспорт. А може би добрите ми 
чувства към града на поетите се обуславят от 
факта, че аз самият съм живял, учил и рабо-
тил в него, макар и недълго време. За малко, 
12 - 13 месеца, но съм обитавал този град на 
цели 4 пощенски адреса.
 Деловата част на конгреса се състоя 
в събота на територията на прекрасното чи-
талище „Свети Климент Охридски“. Както е 
обичайно, първо се поднесоха приветствията 
към конгреса и неговите участници. От името 
на старозагорската община ни поздрави 
заместник-кметът Ваня Сотирова. Привет-
стваха ни и представители от сръбската и 
румънската делегация, председателят на 
АНЕБ, есперантистката ветеран и голяма 
приятелка на слепите есперантисти Радка 
Стоянова от Разград. След това под пред-
седателството на Димитрина Катева изслу-
шахме докладите на УС и КС на БЕС, пред-
ставени от техните председатели инж. Борис 
Гаджанов и икономиста Пенка Дилова. За-

местник-председателят на БЕС художникът 
Мая Горова ни запозна с отчета за изпълне-
нието на свръхскромния съюзен бюджет от 25 
- 26 хиляди лева и проекта за бюджет за на-
стоящата година. Узнахме, че БЕС обхваща 
22 дружества и че ръководството среща се-
риозни проблеми при закриването на съюз-
ното предприятие „Глобус“. Реши се с пълно 
единодушие следващият отчетно-изборен 
конгрес да се проведе пак в края на април в 
Бургас. В 16 часа самодейни състави на чи-
талище „Свети Климент Охридски“ и нашата 
съидейничка, народната певица Калинка Ра-
чева от Плевен с едночасов концерт привет-
стваха есперантистите. Последните са били 
приятно изненадани, че повечето песни са на 
есперанто. Казано под секрет, аз се чупих от 
това мероприятие, лишавайки се от тази ду-
ховна почерпка, за да се видя с мои съуче-
ници, живеещи в Стара Загора, и да пийнем 
по една „Загорка“.
 Най-хубавото нещо на този конгрес 
бяха двете екскурзии до етнографския ком-
плекс „Дамасцена“ и до фермата за щрауси, 
близо до село Скобелево, проведени през 
последния конгресен ден - на 22 април. По 
време на пътуването екскурзиантите полу-
чихме обилна информация от врачанската 
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есперантистка Снежина Ангелова, бивша учи-
телка по география, за обектите на нашите 
посещения. Ние пък я възнаградихме с бурни 
аплаузи. Стана ни ясно, че „роза дамасцена“ 
е всъщност казанлъшката маслодайна роза.   
 Комплексът „Дамасцена“ се намира в 
пазвите на Балкана, между Павел баня и Ка-
занлък. „Тук розата се сади по-различно, от-
колкото при нас. Не в саксии и градини, а в по-
лето на бразди. Няма нищо по-прекрасно от 
една розова нива” - Хелмут Молтке, 1817 го-
дина. В този комплекс може да се проследи 
целият път на производството на розовото 
масло, можем да опитаме някои от продук-
тите на маслодайната роза - ликьор, сладко 
от рози (разбира се, срещу заплащане). 
Имахме възможност да си закупим розово 
масло в малки разфасовки по половин и един 
милилитър, розова вода и розов мед. Впро-
чем всички посетители с увреждания бяхме 
освободени от 6-левовата такса за посеще-
ние.  
 Благодарение на този си туристиче-
ски набег научихме също, че щраусът е най-
голямата птица, която арабите наричали „ка-
милска“. Тя започва да снася яйца едва като 
навърши 3 години и годишното й производ-
ство е 15 - 18 броя, но щом стане на 50 години 
тази й дейност приключва. Самката достига 
70 - 80 кг, а самецът – 130 - 140. Един голям 

мъжки щраус е с максимална височина до 2,5 
метра. Щраусите с мощните си крака могат 
да развият скорост до 70 км в час. Те живеят 
до 70 години. Ритат не назад, а напред и рит-
никът им обичайно е убийствен. Не успяхме 
да си купим, въпреки поръчките, щраусови 
яйца, защото се оказаха много скъпи - праз-
ните струваха по 30 лв., а неизползваните – 
60 - 80. Но утешително си похапнахме само 
срещу 3 лв. крем карамел от щраусови яйца. 
Големината на тези яйца е около 20 см, а те-
глото им 1,5 - 2,2  кг. Въпросната ферма раз-
полагаше с 9 щрауса – 6 женски и 3 мъжки. 
Силно бяхме впечатлени, най-вече дамите, 
че щраусите не са никакви брахмачаристи и 
правят секс не само за възпроизводство, но 
и много често за удоволствие. В момента в 
България има само 4 щраусови ферми, а 
фермата в село Брестница разполага дори с 
музей на щрауса.   
 Естествено, и за екскурзиите трябва 
да бъдем дълбоко признателни на именития 
заарски есперантист Станил Иванов - пер-
фектния организатор и на двата зелени ку-
пона, състояли се в петък и събота вечерта. 
 От всичките 132 участници в този кон-
грес за голямо съжаление само двама вар-
ненци - Диана Кръстева и Пламен Стои-
лов, са под 40-годишна възраст, но за наша 
съвсем основателна гордост те са членове 
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на АНЕБ. Останалите, с две - три изключе-
ния, са твърде далеч от младежката и зря-
лата възраст. Но тази им възрастова особе-
ност въобще не им пречеше да се веселят, да 
бъдат отявлени купонджии. Дегустираха се 
домашно приготвени вина и ракии, танцуваха 
се с много плам и творчески изблици наши и 
чуждестранни танци. В немалка степен бях 
озадачен от танцувалната сдържаност на 
зрително затруднените съидейници. Не ги 
развълнуваха даже и буйните прави хора. Из-
ключвам това да е някакъв преднамерен бой-
кот на денс устремеността на виждащите им 
колеги. Най-вероятна причина за тази тан-
цувална инертност е отдавна преустанове-
ната дейност на кръжока за танци към вар-
ненския дневен рехабилитационен център за 
слепи. 
  Вероятно трябва да отбележа, че във 
Варна и Разград се правят опити за изучаване 
на есперанто, съперника на сегашния свето-
вен език – английския. Но тези опити трудно 
можем да ги квалифицираме като успешни. 
Нещо изглежда все още не ни достига, за да 
отключим интереса сред невиждащите хора 
към изключителното творение на д-р Замен-
хоф. А може би тази битка отдавна е безвъ-
звратно загубена…
 Макар и есперантист със солидния 

стаж от 58 години и 6 месеца отгоре, почти 
истински ветеран, старозагорският конгрес е 
едва четвъртият, в който участвам. Първият 
беше в Бургас през далечната 1962 година. 
Спомням си, че дори поднесох някакво при-
ветствие към участващите в конгреса, но не 
помня от чие име. Помня, че някакъв унгарец 
ми подари грамофонна плоча с есперантист-
кия химн. Спомням си също, че най-много в 
моето придвижване бях подпомаган от един 
еднокрак арменец, есперантист, също от 
Пловдив, именуван Ончо - подсеща ме пред-
седателката на есперантското дружество 
„Kulturo“ проф. Ева Бояджиева. Тогава все 
още бях в групата на слабовиждащите хора. 
Имаше времена, когато БЕС броеше около 10 
хиляди души, а сега отчетените му членове 
за миналата 2017 г. са едва 322. Сиреч, член-
ската маса на БЕС се е свила повече от 30 
пъти!!! БЕС имаше офис на пъпа на София, 
на бул. „Дондуков”. Спомням си и моите по-
сещения на сбирките на софийското еспе-
рантско дружество „Максим Горки“, където се 
запознах с бившия партизанин Христо Горов - 
поет, писател, сценарист и журналист. Струва 
ми се, че той е най-дългогодишният предсе-
дател на БЕС (1960 - 1987). Там съм виждал 
отблизо и проф. Цанко Мургин. Именно в Со-
фия проговорих на есперанто. Дотогава този 
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език го ползвах само писмено за кореспон-
денция с невръстни девойки от Хърватия и 
Литва, едната се казваше Верица, а другата 
– Алла. Помня името на един от секретарите 
на БЕС - Богдана Попова. Помня и анархиста-
есперантист от София Методи Панчев, който 
през 1961 година не криеше от мен, 17-годиш-
ния тийнейджър, своето политическо верую.
  След 11-годишно отсъствие от еспе-
рантското движение аз отново съм сред тези 
доста странни зеленозвездни романтици. 

Срещам се с познати и приятели, установя-
вам нови познанства и приятелства. Нашите 
редици наистина са силно оредели, но илюзи-
ите ни по отношение на ролята на есперанто 
в междучовешкото общуване не са постра-
дали особено. И си обещаваме да се видим 
пак през следващата година в Бургас!!!

   Ангел Сотиров    
   Снимки - Небойша Станкович

Както се пееше в една песен, про-
лет пукна, ние не. Е, не всички 
имаха подобен късмет, ако при-

емем въобще, че е късмет да продъл-
жиш да живееш в подобна обстановка. 
Някой беше казал, че ако човек прибегне 
до родното здравеопазване, не е изклю-
чено и да оживее, но изобщо да не се об-
залага, че ще стане.
  Обади ми се Марина Петкова, ре-
дактор на сп. „Зари“ и отговорен редак-
тор на майския брой. Пита ме дали ня-
мам нещо написано, нещо, което бих 
публикувал. Благодарих ѝ за вниманието, 
разбира се. Пепи Калинов и той нещо 
суфлираше в този смисъл, че ако имам 
писание, е добре да го дам, че да стигне 
до повече хора. Наистина съм благода-
рен, че все още има хора, които искат да 
четат, които мислят и които очевидно не 
се примиряват с все по-утежняващата се 
обстановка. Отговорих на Машка, както 
обикновено ѝ казвам, че постоянно пиша 
някакви неща, такава ми е работата, та-
кова ми е образованието, такова е моето 
желание. Най-много обичам две неща. И 
това не са жените и водката, както биха 
казали някои зли езици. Това са четенето 
и писането. Както започвам тези размиш-
ления, се опасявам, че може да излязат 
и по-длъжки, което може да означава, 
че няма да има място в броя. А ако при-

емем, че моите приятели от редакцията 
успеят да го сместят, големият обем може 
да доведе до отлив на читатели или, да 
не дава Създателят, отегчаване на съ-
щите. Плюс е обаче обстоятелството, че 
аудиторията на „Зари“ е хем четяща, хем 
интелигентна и мислеща. До този извод 
стигнах след някои от моите публикации 
тук, в които поставям различни крайно 
болезнени проблеми за нашето обще-
ство. Много хора ми се обадиха и продъл-
жават да ми се обаждат. Едни одобряват 
това, което пиша, и това, че се опитвам 
да разсъждавам, други сякаш не са тол-
кова ентусиазирани. Благодаря на тези, 
които не пестяха суперлативите си, бла-
годаря и на тези, които са резервирани - в 
крайна сметка монетата има две страни. 
Но трябва да кажа, че особено след ста-
тията „Убийствена стабилност“, която из-
лезе в януарския брой на списанието, 
много хора ми се обадиха и не пестяха 
аплаузите си, което си признавам, че ме 
смути. Не очаквах чак такъв отзвук! Даже 
един джентълмен, когото много уважавам 
и ценя, ми каза, че при първа възможност 
ще се почерпим с добро уиски. Както се 
казва, щом се налага, ще се черпим!
  Та като споменах тази статия, нека 
да кажа, че данъчният служител, за ко-
гото споменах там, че е прострелян и се 
бори за живота си, загуби тази борба. Но 
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когато кончината му беше обявена, вече 
бях изпратил материала. И не само, че 
човекът почина, а и нищо повече не се чу 
за неговите убийци. Всички сме чели кри-
миналета и от тях знаем, че първите ча-
сове са от решаващо значение за разкри-
ването на всяко престъпление. Ако може 
да се вярва на медиите, които са като об-
служващ персонал на силните на деня, 
те съобщиха, че само за една година 
40 хиляди престъпления са приключени 
по давност. Това означава, че не са раз-
крити и техните извършители никога няма 
да понесат отговорност. Е, очевидно е, че 
и това убийство ще остане неразкрито. 
Тук смразяващото е, че на практика беше 
разстреляна държавата, а последната е 
безсилна да се защити. Тоест, оказва се, 
че моделът, който наложиха през послед-
ното десетилетие управляващите, вече 
излиза от контрол и самите те не могат 
да го управляват. Това е страшно, това е 
ужасно. Вероятно почти всички са чели 
или са гледали за евентуалния изкуствен 
интелект, как той се създава от човека, но 
после човекът губи контрол върху него 
и синтетичният интелект фактически за-
почва да го контролира. Това за изкуст-
вения интелект го давам само като при-
мер, а не, че в нашия случай говорим за 
какъвто и да е интелект. Тук става дума 
за брутализъм от най-примитивна проба. 
Брутализъм, който беше наложен от една 
групировка и брутализъм, който очевидно 
вече излиза от нейния контрол. Като по-
твърждение на това е и онзи разстрел 
на онзи бизнесмен, близък до властима-
щите, за който писах в януарската ста-
тия. Ако досега ставаше дума, че има 
усещане за липса на справедливост, сега 
спокойно вече говорим, че имаме сигур-
ност за липса на такава. И как да има? 
Кое да ни даде поне мъничко, най-мънич-
кото основанийце, в което да се вкопчим 
с надежда? Дали селяшкото паркиране? 
Дали пътищата? Дали столичните трото-
ари?
 Властимащите толкова са се са-
мозабравили, че продължиха социогено-

цида към най-уязвимата част на всяко об-
щество, а именно хората с увреждания. 
Радващото е, че този път те проумяха, 
че им се прилага експериментът „жаба 
в тенджера“ и реагираха. Какво предста-
влява този експеримент? Ако сложим на 
котлона една тенджера с вода и я оста-
вим да заври, а после пуснем жаба - жа-
бата реагира веднага и изскача от тен-
джерата. Но ако сложим на котлона вода 
и преди да го включим, сложим във во-
дата и жабата, а после включим котлона 
и постепенно загреем водата - жабата се 
адаптира към всеки допълнителен градус 
и когато водата заври, тя вече не може 
да избяга и се сварява жива. Това пра-
вят властимащите с хората с уврежда-
ния от 2010 г. насам - постоянно им от-
немат различни права, а последните 
търпят и пак търпят. Но когато посегнаха 
и на мизерните пенсии, чак тогава раз-
браха, че кипежът в тенджерата вече е 
съвсем близо и се вдигнаха. Тук трябва 
да поздравя организациите, които съу-
мяха да изкарат хиляди хора от цялата 
страна - според някои протестиращите са 
били 6, а според други 7 хиляди. Колкото 
и да са били, факт е, че такъв многохи-
ляден митинг не се беше случвал много 
години. Браво, хора! Така се прави! Така 
се прави, когато властимащите са непод-
готвени за постовете, които заемат! Ко-
гато властимащите са заграбили властта 
чрез разни машинации и други способи, 
които не са в унисон с демократичността 
и прозрачността! Но нека да бъдем реа-
листи. Постигна се единствено замразя-
ване на злополучната концепция. А тя не 
трябва да бъде замразена, а унищожена 
и трябва да има нова, адекватна и про-
човешка концепция. Но запазеният но-
мер на властимащите е ясен - успокоя-
ване на напрежението и после отново в 
атака. Да се надяваме, че организациите 
на хората с увреждания и самите хора с 
увреждания няма да проспят следващия 
набег на силните на деня. Защото той ще 
дойде. Това е сигурно, както е сигурно, че 
утре слънцето ще изгрее. Е, може и да не 
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стане, ако коалицията се разпадне и има 
нови избори, което е съвсем възможен, а 
дори и реалистичен вариант. А защо е ре-
алистичен ли? Ами защото, когато едно 
правителство няма дългосрочна визия, 
а единствено се възползва от моментни 
ситуации, това не е здрава основа, това 
е блато, в което все повече затъваме не 
само като общество, а и като държава. 
  Имам един въпрос. Може ли някой 
да ми каже в коя област имаме стабил-
ност? Но не стабилност на упадъка, а поне 
относителна стабилност. Аз не се сещам 
за такава сфера. Абсолютно всеки ден в 
София или някъде в страната вървят про-
тести за различни и все спасителни каузи 
- да се спаси Пирин, да се спаси Черно-
морието, да се спаси тази или онази бол-
ница, да не са медицинските сестри на 
кажи-речи минимална заплата и за какво 
ли още не. Е, тогава - докога смятате, че 
ще издържи това правителство? И не, не 
бързайте да се радвате, че то ще падне и 
после всичко ще бъде наред. Да, ще има 
избори, които ще изпуснат балона, а по-
сле същите или почти същите отново ще 
заемат постовете си.    
   Наистина се убеждавам от ден на 
ден, че ние сме били много богата дър-
жава - повече от четвърт век бива раз-
грабвана и още има за крадене. Сега 
вече се краде от бъдещето на нашите 
деца, внуци и правнуци, които ще трябва 
да градят веднъж държавата и държав-
ността и втори път - да връщат заемите, 
които тихомълком се вземат и само Все-
вишният знае за какво се харчат и в чии 
джобове влизат кинтите. Не знам остана 
ли още нещо да даваме на концесия на 
чужденци? Кирияк-Стефчовците срещу 
жълти стотинки продължават да пода-
ряват България! Въпреки че не съм вяр-
ващ в онзи, религиозния смисъл, много 
ми се иска за такива като днешните влас-
тимащи Господ да съществува и да въз-
даде всекиму заслуженото. По всяка ве-
роятност ще остана разочарован, но пък 
никой не може да ми попречи да си тая 

някаква бледа надежда, нали така? Ето 
сега, щели да рестартират „Белене“. 
Онзи „гьол“, помните го, нали? Даже и ре-
ферендум по темата имаше, сякаш раз-
бирам нещо аз от ядрена енергетика, че 
да ходя да гласувам било „за“ или „про-
тив“. Пародия и пак пародия. Но от па-
родийни политици какво да се очаква? 
Например от лоши актьори се получава 
лош театър. От слаби футболисти се по-
лучава слаб мач. Същото е и в полити-
ката, макар че това тукашното не мога да 
го нарека политика. Това е някаква тър-
гашка и долнопробна вакханалия. Вак-
ханалия, за която не само ние плащаме, 
а ще плащат много поколения след нас. 
Но така им се пада с такива предци - да 
видят дебелия край. И пак за „Белене“ - 
щял да бъде частен инвеститор, а държа-
вата... е, държавата ще пасува. Особено 
ако са китайци - те много, много няма да 
се трогнат, даже и да има теч, Китай е да-
лече, надали ще стигне облъчването до 
тях. Казвате да не бъда черноглед? До-
бре, съгласен съм. Но ми дайте поне 
един аргумент от последното десетиле-
тие за адекватно и дългосрочно решение 
от високите нива на нашата държава. Не 
се мъчете, просто няма такова. Нашите 
властимащи са на принципа ден да мине, 
друг да дойде. Поръчка да мине, друга 
да дойде. Избори да минат, други да дой-
дат. И, разбира се, колкото се може по-
вече парички да спастрят за дните, когато 
вече няма да са на тези позиции. Между 
другото - категорично съм убеден, че и те 
са в почуда как толкова дълго народът ги 
търпи и не ги е измел. Стопроцентово е, 
че ако народът се пробуди и изхвърли ня-
колко правителства, най-сетне ще дой-
дат и читавите, които понастоящем биват 
държани далеч от ключовите позиции в 
държавата.
  Истина е, че Европата ни даде не-
малко пари, за да можем да си оправим 
положението, че поне отчасти да скъсим 
дистанцията. Да си оправим инфраструк-
турата, в това число пътища, жп транс-
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порт, икономика. Би било загуба на време 
да попитам кое от тези неща оправихме. 
  От колко време всички хора, които 
са излизали извън България, знаят, че 
двойният стандарт между нас, второка-
тегорийните от Изток, и тях, хайлайфа от 
Запад, е наличен!? Е, оказа се, че нашите 
властимащи за първи път го разбират и 
реагираха като ощипана девица. Даже 
министър-председателят се закани, че 
ще поднесе на неговите гости от Европа 
продукти, купени от търговските вериги у 
нас, от които и ние си пазаруваме. Закани 
се, но както обикновено става с неговите 
думи - вятърът бързо ги отнесе и сега ев-
ролидерите ще бъдат посрещнати като 
принцове с всякакви биохрани, от чисти 
по-чисти, от изискани по-изискани. Както 
се казва, сладко да им е! А ние ще про-
дължим да си купуваме наденицата без 
месо, но за сметка на това обилно заре-
дена със субнещица, докарани от същия 
тоя Запад, ще продължим да си купуваме 
същите западни марки на различни стоки, 
но с качество, подходящо за второра-
зредни потребители. Това е положението, 
както се казва. Едно време, като бях ма-
лък, бананите бяха само по Нова година, 
а сега ги има постоянно, но за сметка на 
това, даже и по веднъж в годината се 
оказва предизвикателство човек да опита 
череши - нищо, че сме производители на 
този плод. Но така ни се пада - който спи, 
не може да изисква добруване! За доб-
руването се изискват мисъл, трудолюбие, 
желание. Ние все повече се превръщаме 
в някакви дегенерати, на които им е все 
тая какво се случва около тях. Превръ-
щаме се в някакви тотално безчувствени 
същества, които единствено се грижат да 
поддържат мизерния си и елементарен 
животец, без да имат никаква амбиция 
било за самите себе си, било за децата 
си. И какво излиза, че самият Бойко Бори-
сов е прав. Още преди години каза нещо 
за лошия материал. Вярно е, че в полови-
ната от периода на съществуване на на-
шата държава сме били под нечия власт, 

робство, владичество или просто са ни 
били на гости чужденци, но това не може 
да е дългосрочно оправдание. В крайна 
сметка не е изключено да излезем много 
калпаво поколение, след като покорно се 
примиряваме с всичко. Защото онази ис-
торическа мъдрост гласи - всеки народ си 
заслужава управниците. Няма как да се 
успокояваме, че ние сме страхотни, ама, 
видите ли, такива неоправни ни управля-
ват. Трябва да знаем, че всеки от нас носи 
своята отговорност и няма значение дали 
я съзнава, или не. Както юристите посто-
янно ни вменяват, едно или друго и това, 
че не го знаем - не ни освобождава от по-
следствие, ако нарушим дадена норма. 
Разбира се, не ни освобождава нас, обик-
новените хора, иначе всички ставаме сви-
детели на постоянно измъкване от ръцете 
на Темида на властимащи или близки до 
тях. Е, ако някой не е близък до управле-
нието, му спретват една показна акция, 
както на Десито Иванчева - кмет на сто-
личния „Младост“, и го приключват за от-
рицателно време.
  Неизброими са абсурдите, които 
всеки ден ни заливат. И по-страшното е, 
че сякаш започнахме да свикваме с тях и 
дори ги чакаме.
  А за външната политика какво да 
кажа? С един колега историк си говорим 
често за нея и не само. Та с него стиг-
нахме до простия извод, че разнопосоч-
ните действия във външнополитически 
план не означават външна политика. За 
да бъде такава, тя трябва да има цели, 
държавнически цели, основани на стра-
тегия, съставена от тактики. Ние един-
ствено се опитваме да свирим в оркес-
търа на ЕС и НАТО, в което няма нищо 
лошо, разбира се, но ние имаме и нацио-
нални освен съюзнически интереси. Под-
писването на договора за приятелство и 
добросъседство с Македония безспорно 
е стъпка в правилната посока. Но дали 
първо трябваше да се подпише догово-
рът, което обслужва изцяло интересите 
на съседката ни и военносъюзническите 

Пролетни раз(ни)мисли
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мераци, или преди това не трябваше да 
си оправим идеолого-историческите спо-
рове със Скопие? Според мен въпросът 
е риторичен и тепърва ще берем плодо-
вете и на тази прибързаност. Македон-
ците вече няма закъде да бързат и могат 
да тупат топката с години. Едва сега се 
формира двустранна комисия, която да 
преодолее трудните, да не кажа непре-
одолими исторически рифове. В крайна 
сметка всичко може да се оправи, ако 
има желание. Но трябва ясно да се знае, 
че Самуил е един, че Вапцаров и той е 
един, че Гоце Делчев също и прочее, и 
прочее. Имаме повече противоречия, от-
колкото допирателни. А какво направи-
хме за нашите сънародници, живеещи в 
Западните покрайнини? Като европред-
седател ние гръмко обявихме, че же-
лаем перспектива за Западните Балкани, 
което означава и Сърбия. Защо не осре-
брихме тази наша подкрепа за Белград, 
за да може българите в Босилеградско и 
околностите да получат права? Не съм 
чул някой от нашите „държавници“ да по-
вдигне този въпрос. Чувам как сръбските 
власти тормозят и не дават българите там 
да се ползват от правата на всяко едно 
малцинство. Но нито в Македония, нито 
в Сърбия има признати такива малцин-
ства за разлика от Албания, които нас-
коро признаха българското малцинство. 
Това е плюс за нашите външнополитиче-
ски действия, макар че някои обясняваха, 
че родните власти нямали заслуга за този 
факт.
  Да, всички или почти всички знаят, 
че ситуацията на Балканите е, меко ка-
зано, сложна. Да, всички или почти всички 
знаят, че преобладаващата част от лиде-
рите на балканските държави са с доста 
тъмно минало. Да, всички или почти 
всички знаят, че тук, на Балканите, дре-
мят готови за пробуждане конфликти. На-
деждата на всички, които живеем по тези 
ширини и дължини, са големите да не ги 
събуждат скоро. Но, рано или късно, това 
е неизбежно, тези конфликти се пазят за 

тогава, когато от тях има потребност ня-
кой от големите. Точно заради това те, го-
лемите, не желаят трайно решение нито 
на босненския въпрос, нито на косовския, 
а да не забравяме, че и македонският не 
е решен, а само се правят опити за не-
говото евентуално оглаждане. Защото 
там, в Македония, албанизацията е чудо-
вищна.
  Страхувам се, че значителна част 
от хората, които трябва да отговарят на 
всички предизвикателства, както във въ-
трешнополитически, така и във външно-
политически аспект, са неподготвени и 
някои от тях просто са случайници, по-
паднали на тези важни постове по няка-
къв извратен каприз на съдбата.
  Трудно ми е да се владея, когато 
виждам такава въпиюща некомпетент-
ност, простотия, пошлост от хора, които 
заемат наистина важни позиции в упра-
влението на България. Изпитвам неопи-
суемо безсилие и болка, че съм свидетел 
на пълния разпад на една хилядолетна 
държава. И все си мисля, че след като 
еволюцията зацикли и дори деволюцията 
вече е в ход, не е ли крайно време за ре-
волюция? И да, става дума за силова ре-
волюция, но не е задължително да бъде 
човекопогубителна, а само да бъдат из-
хвърлени корумпираните, безделниците, 
некомпетентните и наглите от властта. 
Мечтая си за меритокрация, но знам, че 
това е трудно осъществимо. Все пак би 
било невероятно, ако във властта влязат 
главно почтени хора, защото почтеният 
човек не е способен на мерзости и анти-
човешки постъпки. Почтеният човек знае, 
че трябва да остави на следващите поко-
ления възможно по-добро наследство, за 
да пребъде родината. Така че една рево-
люция е нужна, революция, която да до-
веде на власт почтенокрацията.

         д-р Иван Янев

Пролетни раз(ни)мисли
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Из живота на организациите

За трета поредна година на 11 
май РО на ССБ Русе съвместно 
с ЦСРИН организира кули-

нарно състезание „И аз мога”, в което 
участваха 15 съюзни членове и потреби-
тели на услугите в Центъра. Гости на ме-
роприятието бяха представители на Ди-
рекция „Социално подпомагане”, РАЛИЗ, 
ЦНСТ „Розовата къща” и социалната ус-
луга „Обществена трапезария” към Об-
щина Русе.

  За трета година незрящите пока-
заха своите кулинарни умения, придо-
бити в часовете по готварство. Те пригот-
виха различни вкусотии – пити със сирене, 
поръсени с ким и сусам, баници, пълнени 
гъби, соленки, палачинки, кавърма, кекс, 

• РУСЕ
сладкиш с екзотичното наименование 
„Черно дупе с целувки”, крем карамел 
и други. Беше избрано безпристрастно 
жури от представители на гостите. 
След дегустацията бяха определени 
трите най-добри ястия. Първата на-
града - „Майстор готвач”, беше присъ-
дена на Владимир Маринов за пригот-
вени пита, кавърма и крем карамел, 
втората награда - „Кулинарно изкуше-
ние”, на 90-годишния Златан Флоров 
за кекс с ябълки и орехи, а третата на-
града - „Кулинарна атракция”, на 91-го-
дишната Добрана Йорданова (която 
за трета година е сред призьорите) за 
пълнени гъби. Останалите участници 
получиха поощрителни награди и гра-
моти за успешно участие.

  
     Росица Маринова
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• Разказ на броя

 — Какво да правим? — питат 
ме две уплашени женици по време 
на неделната ми разходка около Пан-
чаревското езеро.
 — Ами правете, каквото си поис-
кате, стига да не нарушавате закона!
- отвръщам им аз в стил датски поли-
цай от книжка на Оле Лунд Киркегор.
 — Не, не става дума за това. 
Там има един папагал. Елате да го ви-
дите! - казват те още по-притеснено 
в късния слънчев априлски следобед.
 Тръгвам след тях, наперен като 
демократ с диктаторски наклонности, 
и наистина — в избуялата трева, неда-
леч от спирка „Плажа”, се е сгушила 
малка, пооскубана, сива душичка – 
папагалче от породата „Жако”.

 Те ти сега демокрация, те ти 
сега диктатура! Обичам животните, 
винаги вкъщи съм си имал дома-
шен лигльо, с който да се надпревар-
ваме по лигавщина, но с такова чудо 
се сблъсквах за пръв път. Докато об-
мислях вариантите, погалих птичката 
по главичката.  
 Тя леко ме клъвна по пръста, 
ама някак си приятелски. Престра-
ших се и я погалих втори път. Жа-
кото леко подхвръкна, първо ми 
кацна на пръста, после ми се изцвъка 
на лакътя и накрая удобно се настани 
на моето дясно рамо.
 Жениците въздъхнаха облек-
чено и продължиха по пътя си, а аз 
със самочувствието на добрия стар 

Приключение с Поли
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Джон Силвър надуто се понесох към 
вкъщи, припявайки си „Йо-хо-хо и бу-
тилка ром”. Разни автомобилисти ми 
дюдюкаха с клаксони, ама изобщо 
не им обръщах внимание. Завист-
ници! Детската ми пиратска мечта се 
сбъдваше с пълна сила, полюлявана 
от вълните на Панчаревския океан.
 Прибрах се у дома. Двете ми ку-
трета  –  Кънчо и Бобочко, щяха да при-
паднат. Майка ми стреснато промъ-
лви:
 — И какво ще го правим туй 
чудо!?
 — Спокойствие и само спо-
койствие, чичко Зукърбъргър мисли 
за всичко!  – в типичния си Карлсонов-
ски профил разясних набързо между-
народното положение на домашните 
си любимци и се прибрах в стаята си. 
Папагалът литна от рамото ми и важно 
се настани на облегалката на спамад-
жийския ми стол. Аз включих компа, 
треснах си едно селфи с него и пус-
нах обява във „Фейсбук”. Заваляха 
обаждания. Машето от бачкането ми, 
братовчедът Божката и още един куп 
мили хора ми дадоха полезни указа-
ния  –  с какво да нахраня животин-
чето, как да се държа с него, обе-
зателно да му дам вода, да не му 
приказвам глупости, защото сигурно е 
говорещо, да сложа вестници по пода, 
за да не ми намърси стаята… Послед-
ното, разбира се, можеха да го про-
пуснат, защото стайчето ми с разхвъ-
рляните по пода чорапи едва ли може 
да бъде по-чисто и от най-мърлява па-
пагалска клетка. Но всичко останало 
изпълних. Сипах вода, нарязах ябъ-
лка, мълчах си… Само по едно време 

издумах нещо от сорта на „Хайде, ми-
личък, хапни си” и това беше грешка. 
Жакото се намуси и се направи на за-
спало.
 Изобретението на Марк 
Зукърбъргър и милите хора свършиха 
чудесна работа. Привечер се на-
мери собственикът на папагалката 
Поли. Тя била готина мацка, а аз така 
да я джендъросам  –  е как няма да 
се сърди!? То и за собственика мис-
лех, че е някое малко дете, а се оказа 
Иво  –  малко по-голямо от мен голямо 
дете. Чухме се по телефона с него, 
разбрахме се. Той дойде и остана-
лото няма да го разправям  – много от-
давна не бях виждал толкова огромна 
взаимна радост, породена от срещата 
на две обичащи се душички.
 Една седмица по-късно Иво ме 
покани у тях да изпием маса бира 
по повод повода. Оказа се, че той е 
от ония хиляди, ако не и милиони тру-
долюбиви и почтени нашенци, които 
живеят сякаш малко изолирано заради 
тая брутална арогантност, властваща 
напоследък в родината ни. Паснахме 
си. Бая количество сок от хмел уни-
щожихме и бая теории на конспира-
циите развихме. А Поли през цялото 
време хвърчеше, щастливо ни викаше 
„Альооо”, гръмогласно се смееше 
и настойчиво, с мимика и жест, ни под-
каняше — „Мили човешки душички, 
събирайте се, говорете си, пийте си 
биричка и не забравяйте, че няма по-
хубаво нещо от добрите взаимоотно-
шения помежду ни!”.

      Петър Калинов


