
11
2018 ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЗАРИ
www.ssb-bg.net
www.zari-bg.net



Отговорен 
редактор на броя:
Марина Петкова

Редактори:
Димитрина Михайлова
Марина Петкова

Отговорен секретар:
Петър Калинов

Предпечатна подготовка:
Борис Зл. Павлов

Коректор:
Петър Калинов

Печат:
„Образование и наука” ЕАД

Индекс: 20385
ISSN: 0204-949Х

Адрес на редакцията:
1309 София,
ул. „Найчо Цанов” 172
тел.: 812 70 36
http://www.ssb-bg.net
http://www.zari-bg.net
e-mail: zari.ssb@gmail.com

Брайлова печатница 
при Съюза на слепите
в България
1360 София,
бул. „Европа” 138
тел.: 926 88 60
факс: 926 88 88

За публикации в сп. „Зари”
хонорари не се изплащат!
Предоставените за 
публикуване
материали не се връщат
на техните автори! 

Излязло от печат на 26.11.2018 г.

Брой 11, ноември 2018 г.
Година шестдесет и седма

Месечно списание
на Съюза на слепите в България

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАРИ

15 октомври – 
Международен ден на белия бастун ............................ 1

Проекти
Димитрина Михайлова
Увеличаване на възможностите 
за самостоятелен достъп до Централна автогара 
и Централна жп гара - София 
за слепи и хора със зрителни увреждания ................ 10

Култура
Петър Калинов
Шоуто тепърва трябва да започне ............................. 14

Из живота на организациите ....................................... 19

Дайджест ...................................................................... 23

Глобус
Георги Петрушев
Най-красивият град в Европа ..................................... 27

Спорт ............................................................................ 29

Поезия .......................................................................... 30



www.uspehfilter.com

Ñîôèÿ, 1360 áóë. „Åâðîïà“ 138
Òåë: 02 926 88 33, 02 926 88 44

Ôàêñ: 02 926 88 98
www.uspehfilter.com

e-mail: info@uspehfilter.com

„Óñïåõ Ôèëòúð ÑÑÁ“ ÅÎÎÄ å ñïåöèàëèçèðàíà ôèðìà çà ïðîèçâîäñòâî íà 
ôèëòðè çà î÷èñòâàíå íà âúçäóõà çà âñè÷êè âèäîâå êëèìàòè÷íè èíñòàëàöèè 
è ÷èñòè ïîìåùåíèÿ, ïðåäôèëòðè, ôèíè ôèëòðè è àáñîëþòíè ôèëòðè òèï 
„ÍÅÐÀ“, ôèëòðè çà äâèãàòåëè ñ âúòðåøíî ãîðåíå è èíäóñòðèàëíè ôèëòðè.

Ìîäåðíîòî îáîðóäâàíå ñú÷åòàíî ñ âëàãàíè ìàòåðèàëè îò âîäåùè ôèðìè â ñâå-
òà äàâà âúçìîæíîñò çà âèñîêà ïðîèçâîäèòåëíîñò è êà÷åñòâî íà ïðîäóêòèòå.



ч. д. Денят е 9 часа, а нощта  - 15

1 с Св. прор. Наум. Св. Филарет Милостиви
2 н † 14 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
  Св. прор. Авакум. Преп. Йоан и Андрей
3 п Св. прор. Софония. Св. свщмчк Теодор, архиеп. Александрийски 
4 в * Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин
5 с * Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски
6 ч † Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец. (Никулден) 
  (Разрешава се риба)
7 п Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
8 с Преп. Патапий
9 н † 10 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на св. Анна
10 п Св. мчци Мина, Ермоген и Евграф 
11 в Преп. Даниил Стълпник. Преп. Лука Стълпник
12 с * Св. Спиридон, еп. Тримитунтски Чудотворец
13 ч * Св. мчци Евстратий, Авксентий, Евгений, 
  Мардарий и Орест. Св. мчца Лукия девица
14 п Св. мчци Тирс, Левкий, Филимон
15 с Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски
16 н † 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение на св. Праотци. 
  Св. прор. Агей. Св. мчк Марин
17 п Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил
18 в Св. Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк Севастиан и дружината му
19 с Св. мчк Бонифаций. Св. мчк Бонифаций, еп. Фарентийски. 
  Св. Григорий Омиритски
20 ч * Св. свщмчк Игнатий Богоносец. Св. Йоан Кронщадски. (Игнажден)    
  (Предпразн. на Рождество Христово)
21 п Св. мчца Юлиания и мъченици с нея 500 мъже и 130 жени в Никомидия
22 с Св. вмчца Анастасия
23 н † Неделя пред Рождество Христово. Преп. Наум Охридски.
  Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк Геласий
24 п Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин, българин. (Бъдни вечер) 
  (Утреня, Царски часове, Вечерня със св. Вас. лит.)
25 в † Рождество Христово. (Утреня и св. Злат. лит.) (Всичко на празника)
26 с † Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. 
  Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий. (Блажи се)
27 ч † Св. първомъченик и архидякон Стефан. 
  Преп. Теодор Начертаний. (Стефановден)
28 п Св. 20 хиляди мчци, изгорени в Никомидия. (Блажи се)
29 с Св. 14 хиляди младенци-мъченици, избити от Ирод във Витлеем. 
  Преп. Маркел
30 н † Неделя след Рождество Христово. Св. мчца Анисия
31 п Преп. Мелания Римлянка. (Отдание на Рождество Христово)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐ
за месец декември 2018
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15 ОКТОМВРИ – 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН

n	 Разграничавайте	осезателно	нивата	на	тротоарите	от	уличното	платно!
n	 Маркирайте	бордюрите	на	тротоарите!	
n	 Изграждайте	релефни	водещи	пътеки	към	входовете!
n	 Не	паркирайте	автомобилите	си	върху	тротоарите!
n	 Обезопасявайте	ремонтни	и	строителни	дейности	с	ярки	сигнални	ленти!
n	 Изписвайте	указателните	и	фирмените	табели	с	едър	шрифт	и	при	добър	 

контраст!	Поставяйте	ги	на	нивото	на	погледа	на	ползвателите!
n	 Избягвайте	изграждането	на	единични	и	неравномерни	стъпала	в	 

подстъпите	към	централните	входове!
n	 Маркирайте	с	контрастен	цвят	ръба	на	първото	и	последното	стъпало	на	 

вътрешните	и	външните	стълби!	Поставяйте	на	стълбищата	водещи	перила	 
(парапети),	боядисани	в	ярки,	контрастни	цветове!	Обозначавайте	с	релефни	 
символи	поредността	на	етажа!

n	 Надписвайте	бутоните	на	асансьорите	с	брайлови	или	релефни	цифри!
n	 Номерирайте	офиси,	стаи	и	кабинети	с	едри	релефни	цифри!
n	 Боядисвайте	вратите	в	контрастни	на	стената	цветове!	Прозрачните	 

врати	означавайте	със	сигнални	маркери!	Никога	не	оставяйте	вратите	 
полуотворени	(полузатворени)!

n	 Осветявайте	добре	входове,	фоайета,	стълбища,	коридори	и	сервизни	 
помещения!

Облекченията за незрящите и слабовиждащите хора помагат за по-добрия 
комфорт на всички участници в движението!

Стефка Пенчева 

БЪДЕТЕ ТОЛЕРАНТНИ КЪМ 
НЕЗРЯЩИТЕ СИ СЪНАРОДНИЦИ

Нека заедно да осигуряваме 
условия за безпрепятствено и 
безопасно ориентиране и мобилност на 
незрящите и слабовиждащите хора!
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Незрящите в Силистра 
отбелязаха своя ден

По	 повод	 15	 октомври	 -	 Междуна-
родния	ден	на	белия	бастун,	УС	на	РО	
Силистра		организира	посещение	на	Ис-
торическия	музей	в	Дулово.	В	него	взе-
ха	 участие	 съюзни	 членове	 от	 ТО	 Си-
листра	и	ТО	Дулово.

Вечерта	продължи	с	богата	празнич-
на	 програма	 с	 участието	 на	 известния	
добруджански	 акордеонист	 и	 почетен	
гражданин	 на	 Силистра	 Стоян	 Дечев	
и	 народния	 инструменталист	 Стоян	
Мухтарски.	 Председателят	 на	 РО	 Си-
листра	с	няколко	встъпителни	думи	от-
кри	събитието	и	поздрави	присъстващи-
те	на	срещата.	Гост	на		мероприятието	
беше	г-жа	Теменужка	Тодорова	 -	пред-
ставител	на	ПП	„ГЕРБ”	-	Дулово,	която	
връчи	поздравителни	адреси	на	органи-
зацията	ни.	

В	програмата	взеха	участие	Ивели-
на	Стефанова,	която	подготви	на	брайл	
информация	за	белия	бастун	като	сред-
ство	за	мобилност	и	ориентиране,	и	Ма-
рия	Пенева,	която	рецитира	стихове.	

Вечерта	 ни	 дари	 незабравимо	 пре-
живяване,	което	дълго	ще	си	спомняме.	

Петранка Стоянова

София

За някои новости на пазара 
на помощните технически 
средства за слепи

На	15	октомври	в	салона	на	чита-
лище	 „Природа	и	наука“	по	инициати-
ва	 на	 ръководството	 на	 Центъра	 за	
социална	рехабилитация	и	интеграция	
-	София	беше	отбелязан	Денят	на	бе-
лия	бастун.		

По	 този	повод	присъстващите	бяха	
запознати	с	два	интересни	нови	проду-
кта	 на	 електронните	 технологии,	 чрез	
които	се	постига	подобряване	на	мобил-
ността	и	сигурността	при	придвижване-
то	на	хората	с	увредено	зрение.	

Първо	 беше	 представено	 разрабо-
теното	със	средства,	набрани	от	Феде-
рацията	 „Спорт	 за	 хора	 със	 зрителни	
увреждания“,	мобилно	приложение,	ста-
нало	популярно	още	в	хода	на	неговото	
разработване	като	„Електронни	очи“.

Приложението	 беше	 представено	
от	г-н	Иван	Янев	–	председател	на	фе-
дерацията.	Кампанията	за	набиране	на	
средствата	 за	 него	 започна	 преди	 ня-
колко	 години,	 но	 окончателното	 му	 за-
вършване	беше	забавено	от	някои	чис-
то	административни	затруднения,	които	
възпрепятстваха	 получаването	 на	 въз-
можности	за	ползване	на	данни	от	GPS	
системата	в	София.

Така	 или	 иначе	 то	 вече	 е	 факт	 и	
може	да	бъде	получено	безплатно	и	ин-
сталирано	в	работещите	под	„Андроид”	
мобилни	телефони.

„Електронни	 очи”	 дава	 възможност	
на	незрящите	ползватели	да	получават	
в	 реално	 време	 информация	 за	 някои	
особености	 на	 маршрута,	 по	 който	 се	
движат.	 Посредством	 речевия	 синте-

15 ОКТОМВРИ – 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
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затор	в	телефона	може	с	доста	голяма	
точност	да	се	определи	мястото,	на	кое-
то	се	намира	потребителят,	да	се	проче-
те	табела	с	наименованието	на	улицата	
и	номера	на	сградата,	покрай	която	той	
преминава.		

Нашите	 читатели	 са	 запознати	 с	
проблемите,	които	имат	незрящите	при	
ползването	 на	 говорещите	 информа-
ционни	 табла,	 разположени	 по	 спир-
ките	 на	 наземния	 градски	 транспорт	 в	
столицата.	 „Електронни	 очи“	 дава	 въз-
можност	 за	 получаване	 на	 същата	 ин-
формация,	но	вече	независимо	от	това	
дали	съответното	табло	работи,	дали	то	
е	съобразено	с	фоновия	шум	и	дали	въ-
обще	може	да	бъде	чуто	от	този,	който	
се	интересува	от	него.	

Новото	приложение	може	да	инфор-
мира	своя	ползвател	за	това	след	колко	
време	ще	пристигне	интересуващото	го	
превозно	средство.	За	съжаление,	поне	
засега,	устройството	не	може	в	реално	
време	да	дава	информация	за	номера-

та	на	пристигащите	на	спирката	автобу-
си,	трамваи	или	тролейбуси.

Когато	ползвателят	се	намира	вътре	
в	 съответното	 превозно	 средство,	 той	
може	да	настрои	приложението,	така	че	
то	да	го	информира	за	това	на	коя	спир-
ка	се	намира	и	коя	е	следващата	спир-
ка,	на	която	ще	спре.

Вярно	е,	че	вече	в	някои	от	превозни-
те	средства	в	София	тази	информация	
се	подава	от	високоговорител	в	самите	
тях,	но	това	е	направено	все	още	само	в	
неголям	брой,	предимно	от	новите	авто-
буси	или	тролеи.	Разработеното	прило-
жение	решава	този	проблем.	Интересно	
е	и	това,	че	приложението	може	да	дава	
информация	и	за	 гарите	и	спирките	на	
влаковете	на	Българските	държавни	же-
лезници.		

За	разработване	на	приложението	са	
изразходвани	14	000	лв.	и	то	ще	продъл-
жи	да	се	усъвършенства,	разбира	се,	 в	
зависимост	и	от	това	какви	допълнител-
ни	средства	ще	могат	да	бъдат	набрани.	

15 ОКТОМВРИ – 
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След	 това	 присъстващите	 бяха	 за-
познати	 с	 възможностите,	 които	 предос-
тавя	уредът	„Моето	око“	-	(„My	Eye”).	Той	
е	 разработен	 от	 израелската	 компания	
„OrCam“	и	всъщност	е	част	от	серия	про-
дукти,	известни	като	„Изкуствено	зрение“.

Устройството	 много	 прилича	 на	
флашката,	 с	 която	 на	 практика	 всички	
работещи	на	компютри	си	служат.	Тежи	
само	 22.5	 грама.	 Прикрепва	 се	 много	
стабилно	 върху	 рамката	 на	 всякакъв	
вид	 очила	 и	 е	 снабдено	 с	 говорител,	
който	 при	 правилно	 прикрепване	 е	 на-
сочен	директно	към	ухото	на	потребите-
ля.	Ако	в	полезрението	на	камерата	се	
постави	китката	на	ръката,	се	получава	
гласова	информация	за	часа,	а	ако	кит-
ката	се	задържи	по-продължително	вре-
ме	 -	и	за	датата	и	месеца.	То	може	да	
различава	мъжки	и	женски	лица	и	да	се	
обучава	да	разпознава	конкретно	някои	
от	тях.	Може	да	прочита	текст	от	книга,	
бележка,	табела	и	така	нататък,	като	съ-
ответно	може	да	се	придвижва	напред	и	
назад	в	текста,	да	повтаря	вече	проче-
тен	текст	и	други.	Ако	с	пръст	се	посочи	
намиращ	се	на	разстояние	между	20	и	
40	см	текст,	след	няколко	секунди	започ-
ва	неговото	прочитане.	Има	възможност	
и	 за	 регулиране	 на	 скоростта	 на	 чете-
не,	която	може	да	варира	между	150	и	
300	думи	в	минута.	Устройството	може	

да	 разпознава	 банкноти	 и	 цветове,	 да	
разчита	бар	кодове	върху	стоки,	с	което	
улеснява	възможностите	за	самостояте-
лен	достъп	на	незрящите	до	щандовете	
на	големите	магазини.	

Използваният	глас	е	гласът	„Дария”.	
Той	 е	 познат	 от	 устройствата	 с	 опера-
ционни	 системи	Android	 и	Windows.	 За	
съжаление	 този	 глас	 все	 още	 се	 нуж-
дае	от	доработка,	но	да	се	надяваме,	че	
това	ще	се	случи	по-скоро.

И	 накрая	 няколко	 думи,	 които	 са	 в	
състояние	 да	 попарят	 очакванията	 на	
българските	потребители.	Устройството	
„Моето	око“	поне	засега	се	предлага	на	
българския	пазар	на	цена	от	4500	евро.	
Цената	 е	 непосилна	 за	 нашите	 усло-
вия,	бих	казала,	че	тя	не	е	по	силите	и	
на	повечето	незрящи	и	в	по-богатите	и	
по-уредените	от	нас	страни.	Но	за	раз-
лика	от	нас	в	тези	страни	придобиване-
то	на	такива	полезни	устройства	се	под-
държа	от	държавата,	 която	предоставя	
основната	част	от	необходимите	за	за-
купуването	им	финансови	средства.	На	
нас	ни	остава	надеждата,	че	след	време	
подобни	неща	ще	започнат	да	се	случ-
ват	 и	 в	 България,	 защото	 българските	
незрящи	се	нуждаят	от	подобни	облек-
чения	не	по-малко	от	техните	събратя	в	
другите	страни	по	света.	

Димитрина Михайлова

15 ОКТОМВРИ – 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
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Кърджали

За повече толерантност и 
разбиране по пътищата 

В	 приятната	 атмосфера	 на	 ресто-
рант	 „Русалка”	 в	 Кърджали	 хората	 със	
зрителни	проблеми	и	сляпо-глухите	от-
белязаха	Международния	ден	на	белия	
бастун.	 За	 тях	 организаторите	 дадоха	
тържествен	обяд.

Шюкран	 Исмаил	 -	 председател	 на	
РО	 Кърджали,	 изтъкна	 значението	 и	
символиката	на	белия	бастун	като	защи-
тен	знак	и	помощно	средство	при	движе-
ние,	осигуряващо	самостоятелността	на	
незрящия	 пешеходец.	 Тя	 благодари	 на	
община	 Кърджали	 за	 направените	 ре-
монти	по	главните	улици	-	за	тактилните	
плочи	и	звуковата	сигнализация	на	све-
тофарите,	 за	 достъпната	 архитектурна	
среда	на	институциите.

На	спечелилите	в	провелата	се	вик-
торина	 г-жа	Исмаил	връчи	бели	басту-
ни.

А	ето	и	някои	от	отзивите	от	меро-
приятието:

-	Иван	Терзиев:	„Този	бял	бастун	ще	
ми	помогне	много	да	бъда	самостояте-
лен	в	придвижването,	за	да	не	ангажи-
рам	близките	ми	хора	да	ме	придружа-
ват”.

-	 Надежда	 Наумова:	 „Благодарна	
съм	на	ръководството	на	нашата	орга-
низация,	 на	 общината	 и	 на	 Съюза	 на	
слепите	 в	 България,	 че	 ни	 осигуряват	
редовно	помощно-технически	средства.	
А	обучението	с	тях	преминава	в	ЦСРИ	
на	лица	със	зрителни	увреждания	 „Не-
дялка	Камбурова”	 -	 Кърджали	 с	 дирек-
тор	Стойна	Желязкова”.

В	 Деня	 на	 белия	 бастун	 слепите	 и	
сляпо-глухите	връчиха	на	 своите	близ-
ки	и	на	граждани	от	областния	ни	град	
листовки	с	указания	за	помощ	на	незря-
щите.

Посетиха	 и	 пункта	 на	 централния	
площад,	където	се	изследваха	безплат-
но	за	хепатит	„Б”	и	хепатит	„С”.

	 Не	 за	 пръв	 път	 Община	 Момчил-
град	 бе	 съпричастна	 към	 мероприяти-
ята	 на	 хората	 със	 зрителни	 проблеми.	
Тя	дари	на	тях	и	техните	придружители	
екскурзия	до	град	Одрин.	

Кязим	Кадир:	„Община	Момчилград,	
„Ротари	клуб”,	Центърът	за	обществена	
подкрепа	и	младежката	организация	на	
БЧК	са	най-дейните	партньори	на	незря-
щите	от	Момчилград”.

Все	още	има	какво	да	се	желае	от	на-
шите	съграждани	от	Кърджалийския	ре-
гион	в	посока	толерантност	и	разбиране.

Стайко Кафов

15 ОКТОМВРИ – 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
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Карнобат

НАДСКОЧИХМЕ БОЯ СИ
Винаги,	 който	е	роден	да	лети,	ако	

остане	без	 криле,	цял	живот	ще	 ги	 съ-
нува.	Ние	сме	хора	с	мечти,	с	желания,	
до	 вчера	 сме	 били	 в	 първите	 редици,	
изграждащи	и	работещи	за	майка	Бъл-
гария,	и	с	гордост	го	заявяваме.	Сега	ре-
шихме	с	малко	средства	голямо	веселие	
да	направим.	Отбелязването	на	Деня	на	
белия	 бастун	 можеше	 да	 бъде	 за	 два	
дни,	но	джоб	плитък	и	почти	празен,	а	
пък	ни	се	живее.	Прекрасна	идея	–	сбор	
на	четири	организации	на	незрящите	от	
два	 окръга.	 Възможно	 ли	 е	 това?	 Ако	
идеята	попадне	в	ръцете	на	напористи	
изпълнители,	е	възможна.

Като	 на	 шега	 започнахме	 с	 ямбол-
ската	организация,	но	ние	не	знаехме	с	
кого	си	имаме	работа	–	та	това	е	Надя	
Александрова.	 Първата	 стъпка	 е	 на-
правена.	За	събитието	бяха	въвлечени	
айтоската	 организация	 с	 председател	
Галя	 Тодорова	 и	 сътрудник	 Тодор	 То-
доров,	средецката	организация	с	пред-
седател	 Динка	 Николова	 и	 сътрудник	
Велка	 Гатева	 и	 карнобатската	 органи-
зация	 с	 председател	Йовчо	Георгиев	и	
сътрудник	Магда	Георгиева.	Научавайки	

за	 това	 събитие,	 с	 радост	 и	 помощ	 се	
включи	РО	Бургас	с	председател	Бинка	
Монева	и	сътрудник	Мария	Гюлева.

Ние	сме	късметлии	хора	–	времето	
слънчево,	 хората	 възбудени,	 весели,	
само	сме	за	излет.	Радваме	се	на	ред,	
точност,	 пък	 и	 водачът	 на	 автобуса	 е	
приятен.	И	тъй	-	на	път	за	Бакаджиците.

Водачът	на	групата	каза:	„С	гордост	
заявявам,	 че	 с	 вас,	 каквото	 решим,	 го	
правим	и	то	с	желание.	Благодаря	ви	от	
сърце,	 поклон	 пред	 малкия	 ви	 подвиг,	
ред	и	дисциплина”.				

Кратка	почерпка	и	на	път.	Скъпи	при-
ятели,	животът	на	човек	се	дава	веднъж	
и	затова	трябва	да	се	изживее,	така	че	
Този,	който	ни	гледа	отгоре,	да	си	каже:	
„А	стига,	я	да	се	повтори!”.

Сбирай, Калинку, рубота,
сбирай я и я чувальосвай,
че в Русия ще подим,
Русия, пуста Одеса.
Русия	е	извела	12	успешни	войни	с	

Турция	и	при	всяка	с	войските	й	са	тръг-
вали	 изселници	 от	 турските	 погроми	 –	
българи.	 Всеки	 искаше	 да	 вземе	 учас-
тие	в	неписаната	програма	с	песен,	ако	
имаше	място	-	и	танц	щяхме	да	напра-
вим.	Ечат	химнът	на	Странджа	–	„Ясен	
месец”,	 „Пътнико	 свиден”,	 „Хубава	 си,	
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моя	горо”	и	много	други.	Кратка	отбивка	
в	Ямбол	–	там	е	сборният	пункт	на	всич-
ки	ТО,	преди	да	се	изкачим	на	Бакаджи-
ците,	а	те	са	на	един	хвърлей	място.

Групата	е	солидна	–	5	коли	ни	возят.	
Изведнъж	дворът	пред	храма	се	изпъл-
ва	 с	 хора.	 Весели	 и	 възбудени,	 питат	
за	 свой	 приятел	 и	 познат.	 Изненадата	
е	 пълна.	Всеки	 е	 чувал	 за	 храм	 „Свети	
Александър	 Невски”	 в	 София,	 но	 мал-
ко	 хора	 знаят	 за	 храма	 на	 Бакаджик.	
Насладихме	 се	 на	 разказа	 на	 сладко-
думния	 старец	 -	 йеромонах	 Софроний,	
златна	му	устата!	След	освободителния	
поход	 на	 23-ти	 донски	 казашки	 полк	 на	
30-а	пехотна	дивизия	от	корпуса	на	ген.	
Скобелев	-	младши	и	по	предложение	на	
същия	русите	и	ямболци	приемат	идеята	
като	своя.	Започва	се	работа	по	постро-
яването	на	храма	в	чест	на	освобожде-
нието	на	града	от	турско	робство.	Стро-
ежът	е	завършен	след	заминаването	на	
русите.	 Средствата	 за	 изграждането	 на	
храма	са	осигурени	от	руската	държава.	
Генерал	Скобелев	при	заминаването	си	
е	подарил	на	храма	евангелие	с	позла-
тени	корици	и	гравиран	кръст.	Храмът	се	
открива	 през	 1884	 г.	 в	 присъствието	 на	
руския	 посланик	 и	 много	 гости	 от	 стра-
ната	и	Ямбол.	В	непосредствена	близост	
са	 чудодейните	 извори,	 където	 много	
хора	 са	 почувствали	 силата	им.	Всичко	
е	предвидено	–	не	сме	се	нарадвали	на	
целебната	вода	и	колоната	потегля	към	
връх	Бакаджика,	където	се	открива	глед-
ка	на	изток	към	Странджа	и	Сакар,	на	се-
вер	към	горда	Стара	планина,	на	юг	към	
турската	граница.

Започват	 изяви	 на	 групите	 от	 Сре-
дец,	Айтос,	Ямбол	и	Карнобат.	Веселба-
та	е	във	вихъра	си	–	имаше	песни,	игри,	
томбола,	снимки.	Не	липсваха	и	малки	
и	големи	изненади	и	запознанства.	Ето	
ти	ги	и	социалните	контакти!	Както	тан-
цувахме	 с	 Надя,	 тя	 се	 запъти	 към	 по-
знат	глас	и	се	оказа,	че	не	е	сгрешила	
–	 това	 бе	 нейна	 съученичка	 от	 града,	
която	вече	е	завършила	висше	образо-
вание.	 Следваха	 прегръдки,	 целувки	 и	

много	разговори.	Бинка	пък	научава,	че	
на	 срещата	присъства	нейна	учителка.	
Аз	 срещнах	моя	 приятел	Слави	 от	Ай-
тос.	 Двамата	 не	 сме	 забравили	 почив-
ката	 в	 Приморско,	 която	 ТО	 Карнобат	
организира	 почти	 безплатно.	 Добре	 ни	
се	е	отразила	срещата	на	морския	бряг.	
„Славе,	 яко	 поколение	 излязохме	 ние,	
соц.	старците.	Яко	работихме,	не	се	жа-
лехме,	но	и	дълго	живеем”	–	смея	се	аз.

Изкачихме	се	на	най-високото	място.	
Тук	по	случай	110-годишнината	от	Осво-
бождението	на	България	е	изграден	през	
1987	г.	огромен	паметник	–	34	м	висок	и	
7	м	широк.	На	върха	на	Бакаджиците	е	
бил	и	лагерът	на	Стоян-Индже	войвода	с	
помощници	Вълко	Бинбеля,	Кара	Кольо,	
Никола	Узуна,	Вълчан	войвода.

Заплакала е гората
и на гората листата.
Где е Индже да дойде
от турци да ни отърве.
Паметникът	 представлява	 бетонна	

плоча	с	пластика	от	32	тона	бронз,	из-
градена	на	няколко	нива:	 руски	войник	
и	български	опълченец	–	символ	на	про-
лятата	кръв	за	освобождението	на	Бъл-
гария;	 над	 тях	 майка	 с	 дете	 символи-
зира	 приемствеността	 на	 поколенията;	
космонавтът	 е	 символ	 на	 българо-рус- 
ките	научни	постижения	за	овладяване	
на	 Космоса;	 на	 върха	 младата	 жена	 е	
символ	на	възхода	на	България.

Поклон,	народе	мой,	пред	твоя	под-
виг!	Ние	 изградихме	 заводи,	 отглежда-
хме	 буйни	 жита,	 давахме	 частица	 от	
себе	си,	за	да	изградим	достойно	поко-
ление.	Достойни	бяхме	да	оценим	какво	
са	 направили	 за	 нас	 русите.	Издигнах-
ме	монументи,	паметници,	музеи,	един	
от	които	е	на	Бакаджика.	Елате	и	вижте	
едно	райско	кътче	в	Източните	балкани	
и	ще	 онемеете	 от	 прекрасната	 гледка!	
Ние	се	гордеем,	че	открихме	най-близ-
кото	и	най-запомнящото	се	място.	Не	се	
хвалете	с	Алпите,	Карпатите,	Апенини-
те,	а	вижте	ветровития	Бакаджик	в	Из-
точните	Балкани!					

Йовчо Георгиев                                          
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Велики Преслав

Незрящите от Велики Преслав негодуват срещу 
уличните кучета

Бездомните	кучета	са	най-големият	
проблем	за	незрящите	във	Велики	Пре-
слав.	 В	 Деня	 на	 белия	 бастун	 хората	
лишени	от	зрение	поискаха	общинският	
кмет	Александър	Горчев	да	вземе	спеш-

ни	мерки	за	прибирането	на	животните,	
защото	псетата	нападали	няколко	пъти	
вече	 незрящи	 на	 улицата.	 „При	 качва-
не	 и	 слизане	 от	 тротоара	 почукването	
с	белия	бастун	провокира	животните	и	
те	 стават	агресивни	 към	човека,	 който	
държи	бастуна”,	обясни	сътрудникът	на	
териториалната	организация	на	слепи-
те	Радка	 Герова.	 Това	 стана	 по	 време	
на	 среща	 с	 общинския	 кмет	 по	 повод	
Деня	 на	 белия	 бастун.	 Градоначални-
кът	покани	представители	на	местната	
организация,	за	да	им	благодари	за	со-
циалното	включване	в	общински	меро-
приятия	и	да	 изслуша	проблемите	 им.	
За	кучетата	кметът	декларира,	че	отно-
во	ще	бъде	направен	оглед	на	местата,	
където	се	събират,	след	като	имаше	ак-
ция	по	прибирането	им	в	кучкарника	от	
1	до	20	септември.	Незрящите	поискаха	
още	да	се	поправят	неравните	тротоар-
ни	 плочки	 и	 да	 се	 премести	 в	 края	 на	
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Добрич

Клуб „Детелина“ отново ни приюти  
На	15	октомври	клуб	„Детелина“	към	

териториалната	 организация	 на	 сля-
по-глухите	в	Добрич	ни	приюти,	за	да	от-
бележим	Международния	ден	на	белия	
бастун.	 На	 поканата	 се	 отзоваха	 два-
десет	и	двама	човека	заедно	с	техните	
придружители.	

Председателката	бе	планирала	тър-
жеството	да	започне	със	състезание	за	
техника	при	ползване	на	бял	бастун.	В	
надпреварата	 участваха	 15	 души.	 Жу-
рито	бе	затруднено	да	определи	най-до-
брите.	Първото	място	бе	присъдено	на	
Илия	Костов,	второто	на	Еленка	Деми-
рева,	а	третото	на	Руска	Иванова.	Отли-
чилите	се	получиха	награди,	осигурени	
от	приятели	на	териториалната	органи-
зация.	

След	 надпреварата	 Петя	Митева	 –	
технически	сътрудник,	запозна	присъст-
ващите	с	някои	факти	около	помощното	
средство	за	придвижване	на	слепите	и	
слабовиждащите	 хора.	 Организацията	
получи	 официален	 поздравителен	 ад-
рес	 от	 Община	 град	 Добрич	 по	 повод	
Международния	 ден	 на	 белия	 бастун.	
Проведе	се	и	викторина	със	забавни	въ-
проси.	Всеки,	който	отговори	правилно,	
получи	 интересна	 награда.	 Присъства-
щите	бяха	поздравени	с	авторски	стихо-
ве	на	Светла	Маринова,	Стоянка	Жеко-
ва	и	Димитър	Кънчев.

Събирането	 продължи	 с	 богата	 по-
черпка,	осигурена	от	общината	и	други	
спомоществователи.	

Калинка Ковачева 

тротоара	опасен	за	слепите	пътен	знак,	
сложен	в	средата	на	плочките.	Самотни	
хора	с	намалено	зрение	и	увреждания	
поискаха	 от	 кмета	 малки	 привилегии,	
за	 да	 бъдат	 включени	 по-бързо	 в	 спи-
съка	на	хранещите	се	от	Домашния	со-
циален	патронаж.	Цветанка	Дончева	е	

една	от	неколцината,	които	не	могат	да	
се	обслужват	и	пазаруват	сами.	В	Деня	
на	белия	бастун	местната	организация	
почете	паметта	на	загиналите	във	вой-
ните	с	поднасяне	на	цветя	пред	памет-
ника	им.

Росица СТАЙКОВА
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Увеличаване на възможностите 
за самостоятелен достъп до Централна автогара 

и Централна жп гара - София 
за слепи и хора със зрителни увреждания

ПРОЕКТИ

През	 последните	 години	 Сдруже-
ние	„Център	за	подкрепа	на	социалната	
интеграция	–	Приоритети“	се	утвърди	в	
сферата	на	предоставяне	на	 социални	
услуги	за	хора	със	зрителни	увреждания	
като	създател	на	интересни	и	много	по-
лезни	помагала.	През	2014	г.	то	предос-
тави	отпечатан	на	брайлов	шрифт	„На-
ръчник	и	аудиоинструктор	за	занимания	
с	 йога	 за	 лица	 със	 зрителни	 уврежда-
ния”.	 В	 края	 на	 следващата	 година	 се	
запознахме	 с	 „Метроводител	 за	 незря-
щи“	–	помагало,	в	което	бяха	описани	23	
метростанции	и	прилежащите	им	окол-
ности	по	линия	1	на	столичното	метро.	
И	двете	разработки	се	радват	на	добър	
прием	и	на	продължаващ	интерес	от	хо-
рата	с	увредено	зрение	в	цялата	страна.

На	25	октомври	тази	година	в	поме-
щенията	на	Спортен	клуб	за	интеграция	
„Витоша“	 се	 проведе	 заключителната	
конференция	по	проекта,	на	която	еки-
път	на	сдружението	представи	създаде-
ния	от	него	нов	продукт.	Този	път	 това	
е	помагало,	 съдържащо	вербални	опи-
сания	на	Централна	жп	гара,	Централна	

автогара	–	град	София	и	прилежащите	
им	околности.	То	е	изработено	през	2018	
г.	от	Сдружение	„Център	за	подкрепа	на	
социалната	 интеграция	 –	 Приоритети“	
по	проект	„Увеличаване	на	възможност-
ите	 за	 самостоятелен	 достъп	 до	 Цен-
трална	автогара	и	Централна	жп	гара	за	
слепи	и	хора	със	зрителни	увреждания“,	
финансиран	 от	 Агенцията	 за	 хората	 с	
увреждания.

Петър	 Стайков	 –	 председател	 на	
„ЦПСИ	–	Приоритети”	и	ръководител	на	
проекта,	представи	помагалото	и	разка-
за	за	някои	основни	моменти	в	работата	
по	 неговото	 създаване.	 Той	 благодари	
на	 Агенцията	 за	 хората	 с	 увреждания	
за	предоставеното	скромно	финансира-
не	и	на	домакините	от	СКИ	„Витоша”	за	
любезното	им	гостоприемство.

Създаването	 на	 подобни	 вербални	
описания	 на	 пространствено	 разполо-
жени	обекти	е	твърде	специфична	рабо-
та,	която	изисква	много	висока	степен	на	
точност,	защото	допускането	на	каквато	
и	да	било	грешка	в	описанието	може	да	
разстрои	 изцяло	формирането	 на	 пра-

Димитрина Михайлова
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вилна	и	респективно	полезна	представа	
за	описвания	обект.	Едно	объркано	„на-
ляво“	или	„надясно“	може	драстично	да	
разстрои	цялата	конструкция	на	вербал-
ния	модел.

На	 следващо	 място	 много	 делика-
тен	 е	 балансът	 между	 изискването	 за	
колкото	е	възможно	повече	и	по-детайл-
на	информация	за	описвания		обект	от	
една	 страна	 и	 изискванията,	 отнасящи	
се	до	спецификите	на	възможностите	за	
запомняне	 и	 свързване	 на	 всички	 тези	
детайли	в	една	стабилно	установена	и	
лесна	за	ползване	цялостна	представа	
за	него	–	от	друга.			

Тази	работа	не	може	да	се	свърши	
от	вкъщи	или	от	работен	кабинет.	Преди	
да	се	стигне	до	обработка	на	информа-
цията,	е	абсолютно	необходимо	нейното	
набиране	и	първоначално	осмисляне	на	
терен,	на	самото	място,	където	са	опис-
ваните	обекти.	И	не	на	последно	място	
тази	работа	може	да	 се	извърши	само	
с	комбинираните	усилия	на	виждащи	и	
невиждащи	 експерти.	 Първите	 трябва	
да	 са	 добре	 запознати	 със	 специфич-
ните	възможности	на	незрящите,	а	вто-
рите	да	имат	добре	развити	умения	по	
ориентиране	и	мобилност,	в	частност	за	
придвижване	в	градска	среда.	

В	работата	по	изработването	на	вер-
балните	описания	на	Централна	жп	гара	
и	Централна	автогара	 -	София	и	приле-
жащите	им	околности	опитът,	 който	еки-
път	на	сдружението	е	придобил	при	съз-
даването	на	метроводителя	за	незрящи,	
може	да	се	оцени	като	безценен.

Проектът	 е	 реализиран	 в	 рамките	
на	шест	 месеца	 и	 завършва	 с	 продукт	
–	 вербални	 описания	 на	 споменатите	
обекти.	 Описанията	 са	 издадени	 в	 ти-
раж	от	50	броя	на	брайлов	шрифт	и	са	
качени	 на	 сайтовете	 на	 „ЦПСИ	 –	 При-
оритети”	и	на	Бюрото	по	труда	за	лица	
със	 зрителни	 увреждания.	 Достъп	 до	
тях	 постепенно	 ще	 бъде	 предоставен	
и	 от	 други	 приятелски	 на	 сдружението	
сайтове.	Екземпляри	от	брайловото	из-
дание	ще	бъдат	предоставени	и	в	реха-

билитационния	център	на	ул.	 „Цар	Си-
меон“	№	110,	и	в	Национално	читалище	
„Луи	Брайл	1928”.	Желаещите	ще	могат	
да	ги	получат	и	като	се	свържат	с	офи-
са	на	Сдружение	„Приоритети“.	Разбира	
се,	както	в	такива	случаи	е	прието	да	се	
казва	-	офертата	е	валидна	до	изчерп-
ване	на	количествата.		

Помагалото	е	структурирано,	така	че	
да	 е	 удобно	 за	 ползване	 от	 незрящите	
потребители.	То	е	разделено	на	отделни	
части,	които	постепенно	ни	въвеждат	на	
територията	 на	 гарите	 и	 прилежащите	
им	околности.	А	прилежащите	им	окол-
ности	означава	не	друго,	а	онези	марш-
рути,	по	които	ние	можем	да	стигнем	до	
гарите,	респективно	до	необходимия	ни	
влак	или	автобус,	както	и	маршрутите,	по	
които	можем	да	се	придвижим	от	влака	
или	автобуса	до	желаната	от	нас	спирка	
на	 наземния	 градски	 транспорт	 или	 до	
метростанция	„Централна	жп	гара“.

Вербалните	 описания	 започват	 с	
встъпителни	 пояснения,	 които	 имат	 за	
цел	 да	 дадат	 на	 незрящия	 ползвател	
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една	 много	 обобщена,	 но	 затова	 пък	
лесна	 за	 запаметяване	 и	 представяне	
картина	на	цялата	територия,	на	 която	
са	разположени	автогарата	и	жп	гарата.

Следват	обособените	в	отделни	час-
ти	описания:	метростанция	„Централна	
жп	гара“,	подлез	пред	Централна	жп	гара	
и	достигане	входа	на	гарата,	описанието	
на	сградата	и	пероните	на	самата	Цен-
трална	жп	 гара,	 излизане	от	жп	 гарата	
и	достигане	до	станцията	на	метрото	и	
спирки	на	наземния	градски	транспорт;	
придвижване	 до	 Централна	 автогара	 -	
София,	 описание	 на	 сградата	 и	 плаца	
със	секторите	на	Централната	автогара,	

излизане	от	 автогарата	и	 придвижване	
до	метростанцията	или	спирките	на	на-
земния	градски	транспорт.

В	 хода	 на	 работата	 по	 изготвяне	
на	вербалните	описания	експертите	на	
сдружението	са	стигнали	до	извода,	че	
тези	описания	са	много	добри	за	изграж-
дането	 посредством	 тях	 на	 представа	
за	описваните	обекти,	но	те	все	пак	са	
твърде	големи	по	обем,	за	да	може	кой-
то	и	да	е	ползвател	да	запомни	всички	
представени	в	тях	необходими	детайли.	
По	тази	причина	те	са	сметнали	за	целе-
съобразно	и	са	добавили	в	края	на	пома-
галото	и	едно	своеобразно	приложение,	
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озаглавено	 „Препоръчителни	 маршру-
ти“.	 В	 предхождащото	 приложението	
изложение	 на	 читателя	 се	 предоставя	
възможност	да	 се	информира	на	прак-
тика	 за	 всички	възможни	подходи	до	и	
от	 двете	 гари.	 Но	 от	 всички	 тях	 някои	
са	по-удобни,	по-лесни	за	ориентиране	
и	дори	по-лесни	за	запомняне	от	други.	
Ето	 защо	 разработчиците	 препоръчват	
на	ползвателите,	след	като	веднъж	вече	
са	 се	 запознали	 с	 цялостното	 изложе-
ние,	онези	маршрути,	които	според	тях	
са	препоръчителни,	защото	са	най-лес-
ни	за	ориентиране	и	най-безконфликтни	
за	придвижване.

След	представената	от	Петър	Стай-
ков	 информация	 последваха	 въпроси	

на	 присъстващите,	 които,	 естествено,	
получиха	отговори.

Заключителната	 конференция,	 пре-
ди	да	бъде	закрита,	постепенно	преми-
на	в	един	почти	неформален	разговор,	
в	който	и	разработчици,	и	потребители	
обменяха	 свои	 преживявания	 и	 разми-
сли	по	темата	за	достъпността	на	град-
ската	среда	в	София.

Да пожелаем на Центъра за под-
крепа на социалната интеграция – 
Приоритети още успешни начинания 
и много важно - да им пожелаем ско-
ро да намерят възможности да изра-
ботят вербални описания и на други-
те станции на Софийското метро.
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КУЛТУРА

ШОУТО тепърва 
трябва да започне

Пълни зали и възторжена публика – тия четири думички 
най-точно описват цикъла от концерти „Балканите пеят и сви-
рят заедно”, организиран от РО София към Съюза на слепите в 
България и проведен от 15 до 20 октомври в Перник, Етрополе, 
Трудовец, Пирдоп и София. Общо над 2 000 души се насладиха 
на изпълненията на Орхан Мурад, „Веселите момчета”, Митко 
Захариев и гостите ни от Турция, Македония и Сърбия. Специ-
ални участници бяха Кристиан Григоров – Крис в Етрополе, Ста-
нислава Димитрова в Трудовец и Деси Джамбазова в София. 
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Казват,	че	разликата	между	шоу	биз-
неса	 и	 художествената	 самодейност	
се	 крие	 в	 професионалния	 подход	 и	
усещането	 за	 нагласите	 на	 публиката.	
Благодарение	 на	 малкия	 екип	 на	 РО	
София	 -	 председателя	 Асен	 Алтънов,	
музикалния	редактор	Тодор	Митев,	все-
отдайната	 Диана	 Минчева,	 прецизната	
Елена	 Димитрова	 и	 неуморимата	 Катя	
Спасова,	 професионалният	 подход	 бе	
налице.	На	звездите	от	Балканите	бяха	
осигурени	 отлични	 условия	 както	 в	 за-
лите,	 така	 и	 извън	 тях.	 А	 публиката!?	
Ами	тя	просто	се	забавляваше.	Хората	
бяха	дошли	за	шоу,	искаха	шоу	и	полу-
чиха	шоу!	Може	 би	 най-вярно	 го	 напи-
саха	колегите	от	сайта	 „Botevgrad.com”	
след	 концерта	 в	 Етрополе:	 „Един	 въл-
нуващ	 и	 професионално	 подготвен	 и	
осъществен	 концерт.	 Единственото,	 по	
което	 личеше,	 че	 изпълнителите	 имат	
проблеми	 със	 зрението,	 е	 качването	 и	
слизането	от	сцената	с	придружител”.	В	
тоя	ред	на	мисли	не	бива	да	се	пропусне	
съдействието,	 което	 оказаха	 предста-
вителите	на	местната	власт.	Кметът	на	
Перник	 Вяра	Церовска	 лично	 присъст-

ва	на	концерта,	въпреки	че	беше	анга-
жирана	 с	 инцидент	 в	 града,	 случил	 се	
малко	преди	неговото	начало.	Етропол-
ската	община	вече	 традиционно	 се	от-
чете	с	подобаващо	за	случая	уважение.	
Кметът	 на	 Ботевград	 Иван	 Гавалюгов,	
на	 когото	 в	 същия	 ден	 се	 беше	 родил	
син,	 подари	 чрез	 свои	 представители	
по	една	огромна	червена	роза	на	всич-
ки	изпълнители.	А	кметът	на	Пирдоп	г-н	
Ангел	Геров	в	абсолютна	степен	доказа	
защо	прозвището	на	този	хубав	българ-
ски	град	е	„Малкият	Париж”!	С	отворено	
сърце	и	широка	душа	той	демонстрира	
пълна	 съпричастност	 към	 проблемите	
на	 незрящите	 хора	 и	 заслужава	 безус-
ловната	подкрепа	на	Съюза	на	слепите	
в	България	в	усилията	му	да	осигури	до-
стойни	условия	за	живот	в	Дома	за	хора	
със	сетивни	нарушения	в	Пирдоп!		

Естествено,	шоуто	нямаше	да	се	по-
лучи	без	шоумените!	А	те	наистина	бяха	
на	 топ	 ниво.	 Орхан	Мурад	 неслучайно	
е	любимец	на	цяла	България.	Неговият	
талант	е	по-необятен	от	Атлантическия	
океан!	Освен	с	превърналото	се	в	култ	
парче	 „Хиляди	 слънца”	 той	 зашемети	
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публиката	 и	 с	 невероятно	 изпълнение	
на	 знаменитата	 балада	 на	 „Дийп	 пър-
пъл”	 -	 „Войник	 на	 съдбата”.	 След	 като	
разбиха	 рейтингите	 в	 социалните	мре-
жи,	„Веселите	момчета”	спечелиха	сър-
цата	на	множество	фенове	и	фенки	със	
собствени	интерпретации	на	 „Любовта,	
без	 която	 не	 можем”	 и	 „Обичам	 те	 за-
винаги”.	Митко	Захариев,	който	беше	и	
озвучител	 на	 проявите,	 наелектризира	
зрителите	с	„Лажи,	лажи,	Вере”	и	„Кога	
зашумят	шумите”.	Македонската	звезда	
Жанко	Станков	 с	 артистичното	 си	 при-
съствие	и	 прекрасния	 си	 глас	 напълно	
заслужи	прякора,	който	му	лепна	родна-
та	публика	–	„Славея	от	Струмица”.	Не	
остана	по-назад	и	сънародникът	му	Сто-
ле	Арсов	–	на	неговото	изпълнение	на	
„Йовано,	Йованке”	публиката	спонтанно	
ставаше	и	подхващаше	хоро.	Мирослав	
Джорджевич	 и	 Завиша	 Глигоревич	 от	
Сърбия	 нагледно	 демонстрираха	 защо	
любовта	 към	 хубавата	 сръбска	 песен	
никога	няма	да	угасне	в	България.	Гос-
тите	от	Турция	пък	ни	изнесоха	истински	
открит	урок	по	професионализъм.	Юсуф	
Будак,	Хасан	Татар	и	Серпил	Улусой	раз-
читаха	изцяло	на	жива	музика,	свирейки	
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на	характерния	за	тяхната	страна	музи-
кален	инструмент	–	саз,	и	тарамбука,	а	
гласът	на	вокалистката	Юджел	Илкиран	
беше	впечатляващ.	В	ролята	на	водеща	
прекрасно	 се	 представи	 талантливата	
актриса	Никол	Султанова,	 която	с	оча-
рователното	 си	 присъствие	 придаваше	
завършен	вид	на	цялото	шоу.	

Когато	бях	малък,	си	мислех,	че	Сти-
ви	Уондър	носи	черни	очила	за	гъзария.	
Не	 подозирах,	 че	 е	 незрящ,	 просто	 се	
кефех	 на	 парчетата	 му!	 Това	 е	 амери-
канският	начин	за	правене	на	шоу	биз-
нес	-	важен	е	талантът	на	изпълнителя,	
важното	е	хората	да	го	харесват,	което	
неизбежно	води	след	себе	си	и	парите!	
Не	е	важно	какъв	е,	що	е,	защо	е	и	тъй	
насетне...	 В	 България	 и	 на	 Балканите	
имаме	уникални	таланти!	Орхан	Мурад,	
Веселите	 момчета,	 DJ	Митака	 и	 много	
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други	 са	 истински	 звезди!	 Нооооооо...	
Заради	тъпите	предразсъдъци	в	обще-
ството	ни,	заради	невежеството	на	про-
дуцентите,	 заради	елементарността	на	
хората	с	парите	у	нас,	заради	липсата,	
ама	тоталната	липса	на	политики	за	хо-
рата	 със	 специфични	 възможности,	 те	
не	могат	да	осребрят	достойно	таланта	
си.	А	за	съжаление	сиренето	е	с	пари.	
Цикълът	 концерти	 „Балканите	 пеят	 и	
свирят	 заедно”	 беше	 малка	 крачица	 в	
правилната	 посока.	 Нашите	 звезди	 се	
срещнаха	 със	 своята	 публика,	 нашата	
публика	 се	 срещна	 със	 своите	 звезди.	
Но	това	е	само	едно	добро	пожелание	
за	 начало.	 За	 да	 има	 истинско	 начало	
и	за	да	може	художествената	самодей-
ност	да	се	превърне	в	шоу	бизнес,	хора-
та	с	парите	трябва	да	осъзнаят	приори-
тетите	си,	трябва	да	се	бръкнат	дълбоко	
в	джобовете	си	и	най-сетне	да	осигурят	
достойна	среда	за	развитие	на	таланти-
те,	които	бездруго	вече	са	кът	не	само	в	
организациите	на	хората	със	специфич-
ни	възможности,	но	и	изобщо	в	родината	
ни.	Или,	казано	отново	с	четири	думички	
–	„Шоуто	тепърва	трябва	да	започне”.

Петър Калинов
Фоторепортер: Диана Минчева

Кметът на Пирдоп г-н Ангел Геров
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ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград                              

„ДОКОСВАНЕ“ -  
С ТЕКСТ И НА БРАЙЛ

По	 инициатива	 на	 Василка	 Дойчева	
-	 председател	 на	 литературен	 клуб	 „Ор-
фей“	 при	 НЧ	 „Свети	 преподобний	 Паи-
сий	Хилендарски“	и	ТО	на	слепите	и	ТО	
на	сляпо-глухите	-	Асеновград,	както	и	с	
подкрепата	на	община	Асеновград	в	град-
ската	библиотека	се	проведе	среща	с	по-
ета	 от	 Казанлък	 -	 Красимир	 Ортакчиев,	
спечелил	награда	 за	цялостно	 творчест-
во	 за	 книгата	си	 „Докосване“.	Тази	 книга	
е	 уникална,	 предназначена	 за	 зрящи	 и	
незрящи,	тъй	като	всяко	стихотворение	е	
отпечатано	и	на	брайловата	азбука.

Авторът	представи	своята	стихосбир-
ка	и	я	дари	на	незрящите,	които	владеят	
брайловото	писмо.	Хвала	на	 този	 поет	 -	
висок	 в	 духовно	 измерение	 човек,	 който	
стана	верен	приятел	на	победителите	над	
мрака	в	Асеновград!

Първи	 започна	 да	 чете	 стихотворе-
ние	от	подарената	му	книга	Иван	Шопов.	
Скромният,	 трудолюбив	 и	 ученолюбив	
председател	 на	 ТО,	 който	 сам	 е	 изучил	
брайловата	азбука.	Той	е	един	почтен	чо-
век,	който	с	борбения	си	дух	върви	смело	
напред	и	заедно	с	ръководството	решава	
проблемите	 и	 подкрепя	 хората	 ни,	 като	
дарява	своята	любов	и	грижа	към	тях.

Стефка	Стойчева	и	Румяна	Каменска	
също	четоха	от	книгата.	Поздрав	към	ав-
тора	отправиха	Лушка	Маджарова,	Слав-
ка	Илиева	и	Елена	Янакиева.

Членовете	на	ТО	получиха	още	един	
подарък	–	аудио	версията	на	романа	„Фе-
никс“	от	Иван	Янев.	

Третият	подарък	е	от	Мария	Павлова	
-	книгата	„Съперница“.

Благодарност	 заслужава	 и	 Златина	
Садразанова	 за	 активното	 й	 участие	 в	
организирането	и	провеждането	на	сре-
щата.

Славка  Ставрева

Кърджали

Незрящи от пет общини 
показаха кулинарни 
умения 

По	 инициатива	 на	 РО	 Кърджали	 с	
председател	Шюкран	Исмаил	в	офиса	на	
организацията	се	проведе	кулинарно	със-
тезание	между	хора	със	зрителни	пробле-
ми.	 В	 него	 взеха	 участие	 първенците	 от	
петте	организации	на	слепите	в	региона	-	
Кърджали,	Момчилград,	Ардино,	Крумов-
град	и	Кирково.	Те	показаха	своите	кули-
нарни	умения	в	приготвянето	на	родопски	
ястия	и	десерти.

Жури	с	председател	Гроздена	Терзи-
ева	оценяваше	вкусотиите.

Първите	места	 спечелиха	 от	 органи-
зацията	 в	 Кърджали.	 Никола	 Костов	 се	
представи	с	домашен	хляб,	а	Шюкран	Ис-
маил	–	със	спаначна	баница.

Второто	място	бе	за		Емилия	Стояно-
ва	от	Ардино	за	фасул,	приготвен	по	ро-
допски,	и	домашни	сладки.

Трета	 награда	 журито	 присъди	 на	
Анифе	Неджиб	от	Широко	поле	за	пригот-
вените	от	нея	домашни	бухти.

Дадена	бе	и	една	поощрителна	награ-
да	на	Гюлбие	Реджеб	от	Момчилград	за	
сладкиши.
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Победителите	 в	 кулинарното	 със-
тезание	 и	 участниците	 в	 него	 получиха	
предметни	награди.

Пред	 репортер	 на	 вестник	 „Нов	 жи-
вот”	Шюкран	Исмаил	сподели:	„Всяка	го-
дина	по	време	на	седмицата	на	Кърджали	
провеждаме	кулинарно	състезание.	То	не	
само	 разнообразява	 живота	 на	 нашите	
членове,	 носи	 много	 положителни	 емо-
ции,	но	им	вдъхва	вяра	в	своите	възмож-
ности,	за	да	бъдат	полезни	на	семейства-
та	си“.

Никола	Костов	каза:	„Как	се	приготвя	
вкусен	 хляб	 научих	 в	 кухнята	 на	 ЦСРИ	
„Недялка	 Камбурова”	 в	 Кърджали.	 Сега	
съм	мотивиран	да	науча	и	приложа	нови	
кулинарни	рецепти“.

Кулинарната	 надпревара	 завърши	 с	
песни	в	изпълнение	на	Селиме	Иса	с	му-
зикален	 съпровод	 на	 акордеон	 от	 Иван	
Терзиев.

 Стайко Кафов

Добрич

Есенна традиция

И	тази	година	хората	от	„ХобиСклуб”	
подредиха	 изложба	 на	 добруджанското	
плодородие	и	изобилие.	Поканили	бяхме	
писателката	Елена	Попова	за	откриване-
то	на	23	октомври.	Малко	по-късно	пред-
ложихме	да	си	похапнем	плодове	от	доне-
сените,	тоест	да	си	„изядем”	изложбата.	

Часът	е	12!	Прозвуча	звънецът,	с	кой-
то	Иван	Тодоров	призовава	за	тишина.	От	
краткото	 слово	 разбрахме	 за	 това,	 което	
предстои	 да	 се	 случи	 в	 „ХобиСклуб”.	 С	
бурни	 аплодисменти	 посрещнахме	 писа-
телката,	учителката	и	краеведа	г-жа	Елена	
Попова,	написала	много	книги	с	разкази	и	
очерци.	С	един	от	тези	разкази	-	„С	дъх	на	

топъл	хляб”,	започна	срещата	под	надслов	
„Добруджанското	плодородие	и	изобилие”.	
Авторката,	макар	и	с	тихия	си	глас,	успя	да	
ни	развълнува.	Последваха	аплодисменти	
и	одобрителни	възгласи.	Четенето	продъл-
жи	Иванка	Георгиева	с	друг	силен	разказ	
за	 есенното	плодородие,	 предоставен	ни	
от	 Регионална	 библиотека	 „Дора	 Габе”	
специално	 за	 случая.	 Стихове	 за	 есента	
и	плодородието	прочете	Мария	Велинова.	
Автентични	разкази	за	селския	живот	под-
несоха	Магда	Минчева	 и	Руска	Добрева.	
Още	 с	 влизането	 си	 г-жа	 Елена	 Попова	
забеляза	изящно	подредената	изложба	от	
плодове,	зеленчуци	и	приготвените	от	тях	
ястия,	аранжирани	с	много	вкус	и	майстор-
ство.	Над	100	експоната	от	този	род	изпъл-
ниха	 масите.	 Идеята	 беше	 участниците	
да	донесат	едно,	две	или	три	неща,	за	да	
може	след	тегленето	на	томбола	с	предва-
рително	поставени	цифрички	всеки	да	по-
лучи	подарък	от	свой	колега.	С	блестяща-
та	аранжировка	и	със	самата	томбола	се	
справиха	Донка	Цонкова,	Радка	Иванова	и	
Радка	Великова.	Разчупена	бе	топла	питка	
и	наистина	почувствахме	дъха	на	прясно	
изпечения	 хляб.	 Руйното	 добруджанско	
вино	 на	 Георги	 Милев	 повдигна	 градуса	
на	 настроението.	Прозвуча	 и	 акордеонът	
на	Павлин	Манев	 с	 нежни	 добруджански	
ритми.	 Завъртя	 се	 кръшно	 хоро	 и	 както	
му	е	редът	 -	 стана	 купонът.	Една	 голяма	
благодарност	към	организаторите	на	тази	
прекрасна	среща	за	добруджанското	пло-
дородие	и	изобилие.

Иван Тодоров

Най-българският празник 
Тържеството	в	Добрич	по	случай	1	но-

ември	 -	 Деня	 на	 народните	 будители,	 бе	
организирано	от	Общината	в	тържествена-
та	зала	„Нели	Божкова”.	Пред	входа	бяхме	
посрещнати	с	химна	на	Република	Бълга-
рия,	изпълнен	от	градския	духов	оркестър	с	
ръководител	Стоян	Монов.	Кметът	на	града	
г-н	 Йордан	 Йорданов	 приветства	 пълната	
зала,	в	която	присъстваха	граждани,	журна-
листи,	деятели	на	културата,	литературата,	
театралното	и	музикалното	изкуство,	дирек-
тори	на	училища,	учители,	ученици,	както	и	
представители	на	други	институции,	раде-
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тели	на	българщината.	Сред	присъстващи-
те	беше	и	нашата	организация	„ХобиСклуб”,	
която	 се	 включи	 със	 собствени	 поздрави-
телни	 адреси	 към	 културните	 институции,	
с	които	ежегодно	поддържа	интелектуални	
връзки.	 Художественото	 оформление	 на	
поздравителните	адреси	с	подходящ	текст	
бе	възложено	на	наши	приятели	художници.			 
Слово	 за	 празника	 произнесе	 писателят	
Драгни	Драгнев,	който	преди	дни	бе	удосто-
ен	с	отличие	на	Община	Добрич	за	изслед-
ването	и	популяризирането	на	Дора	Габе. 
Тържествено	се	връчиха	почетните	грамо-
ти	 на	 изявените	 личности	 за	 постижения-
та	им	в	обществения	и	културния	живот	на	
града	от	кмета	Йордан	Йорданов	и	д-р	Еми-
лия	Баева.	Почетни	грамоти	получиха	Лана	
Анцаридзе	–	хореограф	и	режисьор,	Петър	
Петров	–	старши	експерт	в	образователна-
та	система	на	Добрич,	Йовка	Атанасова	–	
писател	 и	 научен	 работник,	 Ненчо	 Попов	
–	 краевед,	 Добруджанският	 технологичен	
колеж	и	Сдружението	на	писателите	в	Доб-
рич.	С	индивидуалната	награда	бе	удосто-
ен	Живко	Марков	–	уредник	в	Регионален	
исторически	музей	-	Добрич.	Колективната	
награда	тази	година	получи	Драматичен	те-
атър	„Йордан	Йовков”,	а	„ХобиСклуб”	под- 
несе	на	директора	Иван	Мандев	поздрави-
телен	 адрес,	 подписан	 от	 слепи	 и	 слабо-
виждащи	хора.	Аналогичен	поздравителен	
адрес	 „ХобиСклуб”	 връчи	 и	 на	 почетния	
гражданин,	журналист,	 краевед	и	 родовед	
Атанас	Пеев.	 Тържеството	 завърши	 с	му-
зикалния	 поздрав	 на	младия	 и	 талантлив	
цигулар	 Кай	 Орлинов,	 който	 бе	 удостоен	
с	 „Гран	 при”	 на	 XII	 Младежки	 музикален	
конкурс	 „Надежди,	 таланти,	 майстори“.	
Един	впечатляващ	млад	цигулар	на	14	го-
дини,	който	накара	публиката	да	ескалира	
в	 бурни	 и	 продължителни	 аплодисменти.	
На	 рояла	 бе	 Венцислава	 Тодорова.	 Това	
прекрасно	 тяхно	 представяне	 с	 красиви-
те	произведения	на	композиторите	Георги	
Златев-Черкин,	 Паганини,	 Чайковски,	 Са-
расате	и	Хенрик	Виенявски	дълго	ще	топ-
ли	душите	на	всички	присъствали	в	залата. 
Благодаря	отново	на	организаторите	и	об-
щина	Добрич,	които	за	поредна	година	на-
правиха	такъв	хубав	подарък	за	наградени-
те	и	публиката	на	тържеството!	

Честит	празник,	будни	българи!
Иван Тодоров

Разградският театър 
гостува в Добрич 

„Голите мъдреци гледат господа как 
седи на небето в своя престол, лицепри-
ятствуват и с молитви, с тамян кадят 
носа на дявола, дано го прогонят от све-
та, а не виждат, че дяволът е в кръвта, 
в умовете и сърцата им.”

Това	 е	 началото	 на	 романа	 „Анти- 
христ”	на	Емилиян	Станев,	по	който	е	съз-
дадена	и	пиесата	„Антихрист”,	поставена	
от	режисьора	Бойко	Илиев.	Майсторската	
игра	 на	 актьорите	 Ники	 Сотиров,	 Весе-
лин	 Калановски	 и	 Елена	 Петрова	 взри-
ви	сцената	на	Младежки	център	„Захари	
Стоянов”	 в	 Добрич.	 Перфектната	 игра	
на	 актьорите,	 музикалното	 озвучаване	
и	 декорите	 ни	 вглъбиха	 в	 едно	 далечно	
минало	 -	 с	 теглото	 и	 борбите	 на	 бълга-
рите	срещу	гърци	и	агаряни,	светските	и	
църковни	 интриги	 за	 власт	 и	 надмощие.	
Главният	герой	Еньо,	още	монах	Теофил,	
Арма,	монах	Лука,	игуменът	Евтимий	ни	
въведоха	във	вековното	историческо	ми-
нало	и	тласнаха	мисълта	ни	към	вярата,	
към	 човешките	 ценности,	 към	 лутанията	
на	човека	да	намери	правия	път	в	живота.	
До	тази	философия	сме	стигали	чрез	про-
изведенията	 на	 Емилиян	 Станев,	 Дими-
тър	Димов,	Димитър	Талев,	които	трябва	
да	се	изучават	от	всички.	До	тази	истина	
стигнахме	и	гледайки	със	затаен	дъх	пие-
сата,	а	бурните	аплодисменти	на	препъл-
нената	 зала	 възнаградиха	 прекрасната	
игра	на	актьорите.	В	края	на	представле-
нието	за	миг	бурните	аплодисменти	бяха	
спрени	от	актьора	Любомир	Ковачев,	кой-
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то	 поднесе	 почитта	 си	 към	 своя	 колега	
Григор	Кумитски,	 загинал	нелепо	за	спа-
сяването	на	човешки	живот	край	Албена.	
В	знак	на	почит	и	уважение	към	труда	и	
таланта	на	актьорите	и	режисьора,	както	
и	към	професионализма	на	всички,	които	
са	сътворили	тази	прекрасна	пиеса,	цве-
тя	поднесоха	Данка	Василева	и	Иван	То-
доров	от	НПО	„ХобиСклуб“	-	Добрич.	

Иван Тодоров  

Силистра

Екскурзия до Тутракан

На	30	 октомври	УС	 на	РО	Силистра	
организира	 еднодневна	 екскурзия	 до	
Тутракан.	 В	 програмата	 за	 деня	 посе-
тихме	 Историческия	 музей	 и	 Музея	 на	
дунавския	риболов	в	града.	В	екскурзията	
взеха	 участие	 40	 съюзни	 членове	 от	 ТО	

Силистра,	ТО	Дулово	и	ТО	Тутракан.	Бяха	
изнесени	 лекции	 за	 Тутраканския	 край	
през	 праисторическите	 епохи	 (VI	 –	 I	 хи-
лядолетие	преди	Христа).	Откритите	кре-
мъчни	 оръдия	 на	 труда	 са	 най-ранните	
следи	от	човешка	дейност	в	този	край,	из-
работени	са	през	неолита	и	енеолита,	т.е.	
5500	-	3000	г.	преди	Христа.	В	края	на	XIX	
и	началото	на	XX	в.	Тутракан	придобива	
чертите	на	българския	модерен	град,	той	
е	едно	от	важните	български	пристанища	
по	река	Дунав.	В	края	на	XIX	в.	в	крайду-
навските	села	край	Тутракан	2/3	от	насе-
лението	 се	 занимава	 с	 риболов.	Музеят	
„Дунавски	риболов	и	лодкостроене”	е	от-
крит	 през	 1974	 г.	 Той	 е	 единственият	 по	
рода	си	не	само	в	България,	но	и	на	целия	
Балкански	полуостров. 

Слънчевият	и	топъл	есенен	ден	оста-
ви	незабравими	спомени	в	нас.

Петранка Стоянова
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Запознайте се с Дилян, 
сляп представител 
на младежта в ООН от 
България

Казвам	се	Дилян	Манолов,	на	25	годи-
ни	съм	и	съм	сляп.	Аз	съм	един	от	двама-
та	младежки	делегати	на	ООН	за	България	
с	мандат	от	18	месеца	 -	 от	2018	до	2019.	
Да	бъдеш	български	младежки	делегат	на	
ООН	е	върхът	на	желанието	ми	за	равен-
ство	 и	 приобщаване	 на	 младите	 слепи	 и	
частично	незрящи	хора	в	обществото.	Това	
е	и	още	една	стъпка	в	усилията	ми	за	учас-
тие	на	младите	хора	в	изготвянето	на	поли-
тики.

В	България	програмата	на	ООН	за	мла-
дежта	се	провежда	вече	12	години	и	е	коор-
динирана	от	Асоциацията	на	обединените	
нации	в	България	в	 тясно	сътрудничество	
с	Министерството	 на	 външните	 работи	 на	
България.	 За	 да	 станете	 представител	 на	
ООН	за	младежта,	трябва	да	минете	през	
много	интензивен	процес	на	подбор	(чети-
ри	кръга	на	кандидатстване	за	четири	ме-
сеца),	оценка,	базирана	на	документи,	па-
нелни	интервюта	с	институционални	парт-
ньори,	НПО	и	други.	Двамата	младежки	де-
легати	работят	както	на	национално,	така	и	
на	международно	ниво	в	рамките	на	18-ме-
сечен	 период.	 Те	 имат	 две	 работни	 посе-
щения	в	ООН	по	време	на	общите	събра-
ния	 и	 в	 Комисията	 за	 социално	 развитие.	
Но	 работата	 на	 национално	 ниво	 е	 това,	
което	прави	връзката	между	младите	хора,	
политиките	 и	 програмите	 на	 ООН.	 Като	
младежки	делегати	провеждаме	проучване	
сред	младите	хора,	организираме	събития	
за	повишаване	на	осведомеността	относно	
приоритетите	на	младите	хора,	обсъждаме	
политики	със	съответните	институции,	раз-
работваме	кампании	и	други.

На	 третата	 комисия	 на	 Генералната	
асамблея	 на	 ООН	 в	 Ню	 Йорк,	 проведена	
през	октомври,	аз	и	моят	колега	Явор	Гочев	
в	 нашето	 изявление	 представихме	 стано-
вищата	и	приоритетите	на	младите	хора	в	
България.	Ние	фокусирахме	вниманието	си	
върху	качеството	на	образованието	и	пред-
приемачеството	като	решение	на	проблема	
с	високите	нива	на	младежката	безработи-

ца.	 Съвместно	 организирахме	 тристранни	
събития	 за	 младежката	 заетост,	 качестве-
ното	образование	и	пълното	приобщаване	
на	хората	с	увреждания,	както	и	за	непри-
косновеността	на	личния	живот	в	цифрова-
та	ера.

Мисля,	 че	 всички	 хора	 с	 увреждания	
трябва	да	бъдат	инициативни	и	да	търсят	
своя	път,	за	да	допринесат	за	нашия	свят.	
Не	е	 ефективно	да	 се	 разработват	 и	 при-
лагат	 политики	без	 принос	от	лицата,	 към	
които	 са	 насочени.	 Ето	 защо	 участвам	 в	
изготвянето	на	политики,	защото	бих	искал	
да	променя	статуквото	и	да	работя	с	млади	
хора	 за	 по-добро	 образование	 и	 развитие	
на	социални	и	трудови	умения.	Трябва	да	
следваме	собствената	си	страст	и	колкото	
се	може	повече	неща,	които	обичаме.	

-------
Дилян	 Манолов,	 който	 е	 и	 актьор,	 и	

писател	 в	 момента	 се	 готви	 да	 защити	
докторска	 степен	по	психология	на	разви-
тието.	 Той	 ръководи	 фондация,	 наречена	
„VIZIONER”	(„Визионер”),	която	образова	и	
обучава	хора	с	визуални	увреждания	в	раз-
лични	умения.

Преведе от английски - 
Кеворк Кабзамалян

„Искам да живея,  
въпреки всичко“
Томас Райчел

Човек	 често	 запазва	 физическото	 си	
здраве	 до	 преклонна	 възраст.	 Ако	 това	
здраве	 обаче	 изведнъж	 бъде	 застрашено,	
той	 губи	 своята	 опора,	 развива	 страхове,	
отдръпва	се	от	живота	и	хората	около	него	
или	губи	самоуважението	си.	Чувството	за	
безпомощност	 и	 зависимостта	 от	 другите	
водят	 до	 по-трудното	му	 справяне	 с	 него-
вото	положение	и	обкръжение.	Една	малка	
радост	 произтича	 от	 това,	 че	 съумява	 да	
понася	болестта	 и	 потиска	 скръбта.	И	 как	
би	могъл	той	свободно	да	оформя	живота	
си	и	определя	неговия	смисъл,	ако	вече	не	
може	да	вижда,	ако	вече	не	може	да	изпъл-
нява	 служебните	 си	 задължения?	 Всички	
тези	 мисли	 са	 съпътствани	 от	 най-разно- 
образни	чувства.	Изглежда	невъзможно	да	
намери	верния	път,	поради	което	може	да	

ДАЙДЖЕСТ
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изпита	 също	 чувства	 на	 безпомощност	 и	
уязвимост	и	още	повече	да	се	вцепени.

Следващите	редове	имат	за	цел	да	по-
кажат	как	воденето	на	смислен	живот	се	ока-
за	възможно,	въпреки	зрителното	ми	увреж-
дане.	С	тях	не	искам	да	онагледя	как	човек	
може	 да	 бъде	 подпомогнат	 в	 едно	 такова	
затруднено	 положение.	 По-скоро	 искам	 да	
представя	как	аз	в	качеството	ми	на	потър-
певш	преживях	този	преход	и	как	екзистен-
циалният	анализ	ми	помогна	да	си	възвърна	
волята	за	смислен	живот.

Основни понятия: отпускане, съдба, 
себеприемане, смисъл, скърбене.

Злочестие
С	темата	за	смисъла	стигаме	направо	

до	същината	на	човешкото	съществувание.	
Търсенето	на	смисъла	на	живота	е	присъ-
що	на	човека	–	да	пита	„защо“,	тоест	каква	
е	причината?

По	време	на	затруднено	положение,	ко-
гато	човек	е	измъчван	от	тежко	заболяване	
или	друго	злочестие	като	това	да	загуби	ра-
ботата	си	или	дори	любим	човек,	въпросът	
за	смисъла	се	превръща	в	особено	наболял.	
В	такива	мигове	той	трябва	да	открие	нова	
посока	в	живота,	за	да	съумее	да	се	прис-
пособи	към	променилата	се	действителност.	
Отговори	на	този	въпрос	могат	да	бъдат	на-
мерени	в	логотерапията	и	екзистенциалния	
анализ	на	Виктор	Франкъл	в	качеството	им	
на	 съсредоточено	 върху	 смисъла	 лечение	
на	душата.

Как	може	животът	да	продължава,	ако	
нещо	вече	не	се	случва	по	правилния	на-
чин?	Ако	някакво	физическо	увреждане	ми	
отнема	свободата	да	правя	това,	което	ис-
кам,	ако	се	чувствам	несигурен	в	един	свят	
с	 толкова	 много	 неща,	 които	 не	 мога	 да	
видя,	да	чуя,	към	които	не	мога	да	се	при-
ближа	или	от	които	не	мога	да	се	отдръпна?	
Ако	животът	 не	 е	 същият	 като	 преди,	 ако	
професионалният	 ми	 живот	 е	 застрашен,	
ако	 възможностите	ми	 за	 трудова	 заетост	
са	ограничени?

Когато	всичко	ми	изглежда	трудно,	кога-
то	увреждането	или	болестта	взимат	своето	
от	мен	и	моите	взаимоотношения	или	може	
би	дори	ги	застрашават?	Когато	всичко,	кое-
то	искам	да	сторя,	е	просто	да	зарежа	всич-
ко?	Когато	 започна	да	подлагам	на	съмне-
ние	умението	ми	да	преодолявам	случилото	
се	с	мен,	когато	се	чувствам	недостатъчен,	
защото	има	неща,	които	просто	вече	не	мога	
да	правя?

Това	бяха	някои	от	въпросите,	които	си	
зададох,	когато	през	2002	г.	се	установи,	че	
страдам	от	Щаргардт	–	наследствено	забо-
ляване	 на	 ретината,	 от	 което	 човек	 може	
да	 ослепее.	Животът,	 какъвто	 го	 познавах,	
към	който	бях	привикнал	и	в	който	знаех	как	
да	се	оправям,	бе	застрашен.	В	живота	ми	
щеше	да	настъпи	време,	когато	вече	няма-
ше	да	мога	да	живея	така.	Непрекъснато	ме	
спохождаха	 чувства	 на	 вцепененост,	 гняв,	
отчаяние	и	 страх.	Как	можеше	животът	ми	
да	има	смисъл	тогава?

Намирането	на	отговор	на	този	въпрос	
следваше	да	се	превърне	в	наболял	въпрос	
за	мен.

Бягство в заетост
В	 началото	 не	 отделих	 твърде	 много	

време	в	размисли	за	болестта.	Все	пак	още	
разполагах	със	зрение	от	около	70%,	пора-
ди	 което	 заплахата	 не	 бе	 неизбежно	 над-
виснала	над	мен	в	онзи	момент.	Хората	се	
нуждаеха	от	мен	–	на	работното	ми	място,	
във	връзката	ми,	в	процъфтяващите	взаи-
моотношения	 с	 дъщеря	ми,	 които	 се	 бяха	
оказали	доста	тежки	след	развода	и	смяна-
та	на	местоживеенето	заради	работата	ми.	
Поради	това	се	трудех	здраво.	След	време	
осъзнах,	че	това	е	бил	моят	начин	да	при-
тъпя	и	потисна	чувствата.

В	 екзистенциалния	 анализ	 на	 логоте-
рапията	човекът	не	се	разглежда	като	сбор	
от	вътрешни	душевни	противодействия	на	
въздействия	от	обкръжаващата	го	среда,	а	
по-скоро	като	същество,	което	може	да	се	
изправи	срещу	и	оформи	това,	 което	е	от	
значение	в	един	живот,	 например	поддър-
жането	на	 независимост,	 себеопределяне-
то,	свободното	движение	и	участието	в	об-
ществения	живот.

Също	 като	 Коперник	 Франкъл	 въвежда	
промяна	в	общоприетото,	когато	заявява,	че	
„животът	 задава	 въпроса,	 а	 човекът	 трябва	
да	намери	отговора“.	Но	в	онзи	миг	от	моя	
живот	все	още	се	правех	на	 глух	 за	 същия	
този	въпрос.	Дори	работех	още	по-здраво	и	
16	часа	дневно	бяха	нещо	съвсем	обичайно	
за	мен.	 Хората	ми	 се	 възхищаваха	 за	 това	
как	приемах	съдбата,	за	начина,	по	който	се	
справях	с	моето	положение.	Вследствие	на	
работното	напрежение	обаче	зрението	ми	от-
слабна	още	повече	–	в	началото	до	60%,	а	
след	това	и	до	40%.

По	това	време	все	още	карах	кола,	до-
като	 един	 ден	 едва	 не	 блъснах	 полицай,	
който	 стоеше	 в	 края	 на	 пътя	 и	 обезопа-
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сяваше	 местопроизшествие.	 Изпаднах	 в	
ужас.	 Нямах	 смелостта	 да	 продължа	 да	
карам	до	вкъщи.	Когато	най-накрая	го	сто-
рих,	 шофирах	 много,	 много	 бавно.	 При-
брах	колата	в	 гаража,	застанах	пред	нея,	
махнах	 ключа	 й	 от	 връзката	 с	 ключове	 и	
се	сбогувах.	Оттогава	не	съм	управлявал	
кола,	а	колелото	се	превърна	в	предпочи-
таното	ми	средство	за	придвижване.	Карах	
го	даже	през	есента	и	зимата	и	дори	имах	
малка	 количка,	 в	 която	 слагах	 покупките	
ми.	 И	 хората	 отново	 изпитваха	 огромно	
уважение	към	мен	за	това	колко	добре	се	
справях	с	промените	в	моя	живот.

Все	още	не	исках	да	чуя	въпроса,	кой-
то	животът	ми	задаваше,	защото	имах	пра-
вилната	 нагласа	 -	 исках	 да	 живея!	 С	 тази	
гледна	точка	вече	бях	превъзмогнал	някол-
ко	 житейски	 положения	 до	 този	 момент	 –	
развод,	 тежко	 автомобилно	 произшествие,	
операция	на	гръбначния	стълб	и	6-месечно	
възстановяване	на	легло.	Това	бе	неприми-
римата	воля	за	самоопределян	и	свободен	
начин	на	живот.	Бях	убеден,	че	нямах	друг	
избор.	Въпреки	това,	чувствах	несигурност	и	
нарастваща	заплаха.

Една важна среща
Присъединих	 се	 към	 няколко	 органи-

зации	в	сбирка	за	взаимопомощ	на	хора	с	
дегенеративни	 заболявания	 на	 ретината,	
една	 от	 които	 „Про	 Ретина	 Германия”,	 в	
която	съм	член	на	работната	група	по	пси-
хологично	консултиране.	Там	се	запознах	с	
Манфрид	Кноке	по	време	на	лекция	на	тема	
„Как	да	живеем	истински,	въпреки	трайното	
увреждане“.	Манфрид	бе	изгубил	зрението	
си	вследствие	на	ретинопатия	и	бе	преми-
нал	обучение	за	логотерапевт	и	консултант	
по	екзистенциален	анализ	в	институт	в	Ха-
новер.

Неговата	лекция	ме	докосна	по	един	на-
пълно	непознат	за	мен	до	този	момент	на-
чин.	Исках	да	узная	повече	и	взех	участие	
в	съботно-неделния	семинар	„Как	да	бъдем	
с	 положителна	 нагласа,	 как	 да	 се	 отпуска-
ме“.	Този	семинар	за	самоосъзнаване	беля-
за	повратна	точка	в	моя	живот.	Спомням	си	
много	добре	противоречието	със	собствени-
те	ми	чувства	по	време	на	онези	3	дни,	чув-
ства,	 които	 до	 този	момент	 бях	 осъзнавал	
съвсем	повърхностно.

Нещо	важно	се	случи	още	първата	вечер,	
когато	бяхме	седнали	отвън,	пиехме	бира	и	
попитах	Манфрид	дали	има	против	да	пуша.	
Той	отвърна,	че	не	възразява,	ако	аз	нямам	

против	 да	 седне	 другаде.	 Аз	 се	 поколебах,	
но	той	се	усмихна	и	добави:	„Сега	казах	„не“	
на	теб,	а	по-хубавото	е	това,	че	казах	„да“	на	
себе	си“.	Тези	три	дни	промениха	живота	ми	в	
дългосрочен	план,	защото	три	години	по-къс-
но	постъпих	на	обучение	в	същия	този	инсти-
тут	в	Хановер.

Решението	ми	да	 говоря	по	темата	на	
тазгодишния	конгрес	„Има	ли	начин,	когато	
има	 воля?“	 също	 произтече	 от	 желанието	
ми	 да	 почета	 Манфрид	 Кноке,	 който	 съв-
сем	 неочаквано	 почина	 през	 миналия	 де-
кември.	По	време	на	неговия	семинар	през	
онези	3	дни	в	планината	Харзер	се	научих	
да	се	сбогувам	с	нещата	и	 така	можех	да	
се	 отпускам.	 Преди	 също	 бях	 постъпил	
така	подсъзнателно,	когато	спрях	да	карам.	
Обаче	само	чрез	приемането	на	болестта,	
чрез	 скърбенето	и	 чрез	 сбогуването	 успях	
да	приема	съдбата.	Едва	след	това	можах	
да	се	върна	към	живота.

Промяна на гледната точка
Франкъл	пише,	че	човек	трябва	да	бъде	

деен	и	да	започне	да	върши	нещо,	за	да	от-
крие	възможностите	си	за	смисъл.	До	онзи	
момент	 обаче	 отличителна	 черта	 на	 моя	
живот	 бе	 по-скоро	 противодействието.	 Аз	
се	противопоставях	на	нещата,	които	ми	се	
случваха,	 воден	 от	 непокорство,	 мислейки	
си:	„Сега	или	никога!“.	Пренебрегвах	и	потис-
ках	всяка	поява	на	чувство	за	вцепененост,	
гняв	или	отчаяние.	Това	ми	се	отдаваше	из-
ключително	лесно	поради	семейната	среда,	
в	която	никога	не	обсъждахме	неприятните	
неща.	

Манфрид	 Кноке	 пише	 в	 есето	 си,	 че	
нашите желания ни тласкат в ролята 
на жертви, защото очакванията ни не 
се сбъдват. Да помогнеш на друг човек с 
радост и по собствена воля е прекрасен 
жест, но да очакваш или дори изискваш 
означава да отнемеш нещо от тази от-
зивчива личност, да я лишиш от правото 
й да действа свободно, а това преобра-
зува желанието за помощ в положение на 
принуда, което кара много хора да се от-
дръпнат.	Разсъждавайки	върху	миналото,	
установих,	 че	 вероятно	 точно	 това	 се	 бе	
случило	с	мен	и	връзката	ми.

Франкъл	 откроява	 силата,	 която	може	
да	 придаде	 смисъл	 в	 живота	 на	 хората.	
Той	пише:	„Който	има	смисъл	в	живота	си,	
може	да	се	справи	с	всяка	съдба“.	Франкъл	
е	 успял	да	 намери	 смисъл	 в	живота	дори	
по	време	на	престоя	си	в	няколко	концен-
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трационни	 лагера.	 Следващите	 думи	 са	
от	 книгата	му	 „Човекът	 в	 търсене	 на	 сми-
съл“:	 „Всичко може да бъде отнето от 
човек в концентрационните лагери освен 
едно нещо – последната човешка свобода, 
да избира своето отношение, да избира 
собствения си подход във всички обстоя-
телства. И винаги има повече от един 
такъв!“. Ето	защо	въпросът	 за	смисъла	е	
основание	за	надежда,	защита	от	отчаяние	
и	причина	за	устояване.

Отговорът	за	смисъла	на	моя	живот	бе	
дъщеря	 ми,	 която	 изпитваше	 трудности	 в	
приемането	 на	 моята	 диагноза.	 В	 живота	
ми	имаше	ценност,	за	която	си	струваше	да	
живея	–	взаимоотношенията	с	дъщеря	ми	–	
и	това	ми	даваше	сила.	Но	едва	по	време	
на	обучението	ми	за	логотерапевт	и	съпът-
стващия	го	преглед	на	миналото	узнах	как-
во	ме	бе	крепило	тогава.

Това	беше	нещо	много	значимо	за	мен.	
Според	Франкъл	-	човек	може	да	се	стреми	
към	ценности.	Чрез	стремежа	към	ценнос-
ти,	които	го	привличат,	и	постигането	им	той	
открива	смисъл.	За	да	води	смислен	живот,	
човек	трябва	първо	да	определи	собствена-
та	си	действителност.	Желанието	да	върши	
нещо	може	да	не	е	достатъчно	–	той	тряб-
ва	 също	 така	 да	 може	 да	 доведе	 нещата	
до	сполучлив	край.	В	противен	случай	цен-
ността	просто	ще	си	остане	незадоволено	
желание.	 Ако	 човек	 приеме	 истината,	 той	
по-скоро	би	изградил	съществувание,	а	не	
заблуда.	Тази	действителност	се	променя	в	
хода	на	живота,	особено	при	наличието	на	
безвъзвратно	водеща	към	слепота	болест.

Предпоставки за 
съществувание

Човек	има	нужда	от	три	предпоставки,	
за	 да	 води	 смислен	 живот.	 Преди	 всичко	
той	се	нуждае	от	достатъчно	защита,	под-
крепа,	благонадеждност,	сигурност	и	прос-
транство.	Човек	има	нужда	да	чувства,	че	
може	да	бъде	в	този	свят.	Само	когато	тази	
предпоставка	е	налична,	може	да	възникне	
чувство	за	доверие,	за	да	се	заеме	с	живо-
та.	Ако	човек	не	успее	да	изживее	тези	оп-
итности,	може	да	развие	дълбока	несигур-
ност,	проявяваща	се	като	страх.	Той	трябва	
да	може	да	понася	и	приема.	Да	понасям	с	
твърдост	моята	 болест	 бе	 нещо,	 на	 което	
се	научих	по	време	на	обучението	ми.

Втората	 предпоставка	 е	 наличието	 на	
чувствени	 взаимоотношения.	 Само	 чрез	

връзката	 с	 другите	 човек	 може	 да	 изпита	
живота.	Само	с	обич	животът	може	да	стане	
по-ясен.	Възможно	е	у	него	да	се	появи	след-
ното	 усещане:	 „Харесва	ми	да	живея!“.	 Ако	
тази	 предпоставка	 не	 е	 налице,	 човек	 губи	
жизнеността	си	и	изпада	в	депресия.	Той	се	
чувства	безполезен	и	изтощен.	В	такъв	слу-
чай	му	е	нужно	нечие	внимание	и	скърбене.

Според	Франкъл	-	да	скърбиш	означава	
да	криеш	в	себе	си	своята	значимост.	В	края	
на	семинара	с	Манфрид	Кноке	заявих:	„Ми-
сля,	че	се	научих	как	да	виждам	единствено	
благодарение	на	зрителното	ми	увреждане“.	
С	това	исках	да	кажа,	че	следях	отблизо	как-
во	все	още	можех	да	виждам,	например	на-
сладата	от	срещите	с	други	хора.

Третата	 предпоставка	 за	 изпълнен	
със	 смисъл	живот	е	налице,	 когато	 човек	
може	да	бъде	такъв,	какъвто	е,	с	известно	
усещане	за	самобитност	и	неповторимост.	
Ако	не	му	се	позволи	да	бъде	себе	си	и	да	
развие	собствена	значимост,	може	да	въз-
никнат	 чувства	 за	 самота	и	изоставеност,	
които	са	особено	обезпокоителни,	ако	чо-
век	не	е	в	мир	със	себе	си,	например	-	ко-
гато	е	застрашен	от	слепота,	но	не	желае	
да	се	покаже	с	бял	бастун.

Когато	пристигнах	на	онзи	първи	семи-
нар,	бях	 заобиколен	от	 зрително	 затрудне-
ни	и	незрящи	хора.	Беше	почти	нетърпимо.	
Исках	да	си	тръгна	и	само	благодарение	на	
намесата	на	мой	познат,	който	ме	придружа-
ваше,	не	се	поддадох.	Всичко	опира	до	се-
беприемането	-	„Мога	отново	да	потегля	на	
път	и	да	оставя	живота	да	тече“.	Трябва	на-
истина	да	умееш	да	се	вглеждаш	и	виждаш.

Освен	 възможността	 просто	 да	 съ-
ществува,	 харесва	живота	и	да	бъде	себе	
си,	 необходима	 е	 още	 една	 предпоставка	
за	задоволителен	живот,	за	да	може	човек	
да	намери	смисъл	в	него.	За	да	бъде	той	
изцяло	отдаден	на	живота,	трябва	да	умее	
да	се	види	във	връзка	с	всичко,	което	пре-
живява	и	върши.	Нужно	е	да	си	струва	да	
открие	ценности	и	може	би	дори	да	приеме	
една	несъвършена	собствена	значимост,	за	
да	работи	за	благоденствието	си.	Човешко-
то	 съществуване	 е	 тясно	 свързано	 с	 нуж-
дата	от	обвързване,	която	води	към	живот,	
изпълнен	със	срещи,	приемане	и	уважение.	

Предвид	 постигането	 на	 цели	 посред-
ством	осъществяването	на	ценности,	Фран-
къл	посочва	три	типа	ценности,	които	са	от	
основна	и	по-съществена	важност	за	всеки	
от	нас.

Това	 са	 опитностните,	 творческите	 и	
отношенческите	 ценности.	 Опитностните	
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ценности	 включват	 изживяването	 на	 све-
та	 (красота,	 любов,	 изкуства,	 взаимоотно-
шения	 и	 тъй	 насетне).	 Франкъл	 пише	 за	
човешката	 способност	 да	 се	 наслаждава.	
Част	от	творческите	ценности	по	пътя	към	
осъществяване	на	целите	е	дейното	офор-
мяне	 на	 света	 (работно	 място,	 развлече-
ния,	свободно	време	и	други).

Отношенческите	 ценности	 включват	
тъй	наречените	ценности	на	човешкото	съ-
зряване,	 придобити	 чрез	 борба	 с	 живота	
(злочестие,	вина	и	смърт).

Отношенческата	 ценност	 е	 една	 и	
съща	 с	 приемането	 или	 вътрешното	 одо-
брение	 на	 живота	 при	 равносметката	 на	
едно	 злочестие.	 Едва	 след	 като	 несигур-
ността	и	скърбенето	по	изгубена	ценност	са	
отшумели	и	човек	може	да	се	освободи	от	
нея,	отношенческата	ценност	може	да	раз-
крие	 нови	 възможности.	 Той	 може	 отново	
да	изпита	напрежението	между	това,	което	
е,	и	онова,	което	трябва	да	бъде.		

Решението да живееш
Когато	избере	осъществяването	на	цен-

ности,	човек	поема	отговорност	за	собстве-
ните	си	действия.	Изпълнен	със	смисъл	жи-
вот	се	появява,	когато	той	може	свободно	и	
отговорно	да	решава.

Така	 моето	 зрително	 увреждане	 се	
превърна	 в	 част	 от	мен.	Не	 заболяването	
ми	определя	моя	живот,	а	аз	съм	този,	кой-
то	 оформя	 живота,	 въпреки	 увреждането	
(Франкъл	споменава	„непокорната	сила	на	
човешкия	 дух“).	 Животът	 тече,	 случва	 се,	
без	значение	харесва	ли	ми,	или	не.	Когато	

открих,	че	мога	да	поискам	помощ,	се	по-
чувствах	освободен.

Франкъл	 някога	 казал,	 че	 отчаянието	
е	страдание	без	смисъл.	Всяко	страдание	
обаче	може	да	бъде	смислено,	например	в	
следния	въпрос:	„Има	ли	смисъл	в	твърдо-
то	приемане	на	всичко	това?“.	Този	въпрос	
си	 зададох	миналата	 година,	докато	очак-
вах	втората	операция	в	живота	ми,	 когато	
се	установи,	че	имам	рак	на	щитовидната	
жлеза.	Можех	да	се	сетя	за	много	красиви	
неща,	 които	 исках	 да	 изживея,	 например	
да	се	оженя	или	да	завърша	обучението	по	
екзистенциален	анализ.

Манфрид	Кноке	каза	по	време	на	семи-
нара	 си,	 че	щастието	 е	 награда	 за	 завое-
вание.	Със	сигурност	много	пъти	исках	да	
направя	различни	неща,	но	не	успях	да	ги	
доведа	до	сполучлив	край	и	така	те	си	оста-
наха	самозалъгване.	Но	това,	което	мога	да	
правя	днес,	а	имам	предвид	моя	самоопре-
делян	и	отговорен	живот,	дължа	на	факта,	
че	бях	казал	„Сбогом!“	на	зрението	ми.

Веднъж	 Манфрид	 ме	 попита	 дали	
способността	 ми	 да	 виждам	 ме	 е	 напра-
вила	 стойностен.	Сега	 зная,	 че	 не	 е,	 а	 че	
са	по-скоро	ценностите,	на	които	попадам	
днес,	въпреки	моето	увреждане.

Споделяйки	 ви	 моята	 история,	 искам	
да	ви	насърча:

-	 да	 се	 изправите	 срещу	 действител-
ността	си;

-	да	се	изправите	срещу	съдбата	си;
-	да	приемете	съдбата	си;
-	да	откривате	нови	неща.

Превод от английски – 
Иван Карастоянов 

ГЛОБУС

Най-красивият град в Европа
Георги Петрушев

(Продължение от брой 9/2018)

Санкт	Петербург	е	уникално	чудо	за	Ев-
ропейския	континент	с	това,	което	руският	
народ	 и	 неговите	 ръководители	 направи-
ха	-	градът	и	околностите	му	да	излязат	от	
разрухата	 и	 пепелищата	 на	 900-дневната	
блокада	 на	 хитлерофашистките	 пълчища,	
извършващи	 непрестанен	 обстрел	 и	 бом-

бардировки	върху	населеното	място.	В	на-
чалото	на	 германската	блокада	на	Ленин-
град	през	1941	г.	Хитлер	разпореди	градът	
да	 бъде	 унищожен,	 а	 населението,	 тогава	
то	е	наброявало	почти	три	милиона	души,	
да	бъде	избито.	

Сега	вече	градът	като	ансамбъл	и	него-
вите	забележителности	са	шедьовър	на	ев-
ропейската	архитектура	и	достоен	пример	за	
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всички	в	областта	на	градоустройството,	из-
граждането	и	съхранението	на	паметниците	
на	културата,	напълно	заслужено	включени	в	
списъка	към	Конвенцията	за	опазване	на	све-
товното	културно	и	природно	наследство	под	
егидата	на	ЮНЕСКО.	Той	е	забележителен	с	
изяществото	на	външната	архитектура	и	на	
вътрешното	 устройство	 на	 дворци,	 замъци,	
катедрали	и	църкви,	манастири,	паметници	и	
крепости.	Забележителен	е	с	великолепието	
на	природния	пейзаж,	в	който	основно	място	
заема	река	Нева,	големия	брой	обширни	пар-
кове	с	различна	дървесна	и	храстова	расти-
телност	и	значителен	брой	красиви	и	задъл-
го	запомнящи	се	с	изяществото	си	фонтани,	
малки	 и	 по-големи	 езера,	 заобиколени	 от	
леки	хълмисти	възвишения.

Ще	посочим	само	някои	обекти	в	Санкт	
Петербург,	които	решително	са	повлияли	за	
неговото	изграждане	и	 утвърждаване	 като	
изключително	красив	и	ненадминат	център	
на	световното	културно	наследство.	

Петропавловската	 крепост.	 В	 нейното	
проектиране	 и	 основно	 изграждане	 лично	
участие	 е	 взел	Петър	 I.	 Това	 станало	 две	
години	 преди	 полагането	 на	 основите	 на	
Санкт	Петербург.	През	1701	 г.	след	жесто-
ка	 битка	 за	 прогонване	 на	 шведските	 на-
шественици	 от	 района	 на	 Финския	 залив	
той	превзема	две	вражески	крепости	и	ре-
шава	тук,	на	брега	на	Ладожкото	езеро,	да	
създаде	в	кратки	срокове	една	значителна	
по	площ	военна	крепост.	Тя	е	била	съвре-
менно	фортификационно	отбранително	съ-
оръжение.	От	всички	страни	е	оградена	от	
високи	двуетажни	каменни	стени,	над	които	
се	издигат	шест	бойни	кули	и	шест	големи	
крепостни	порти.	Кулите	са	били	предоста-
вени	 за	 управление	 на	 генералите,	 полз-
ващи	се	с	подчертаното	доверие	на	царя.	
Крепостта	 непрестанно	 се	 е	 усъвършен-
ствала	 и	 модернизирала.	 Главната	 порта,	
наричана	„Петропавловската“,	е	оформена	
като	 триумфална	арка.	Над	нея	е	изобра-
зен	двуглавият	орел	–	символ	и	емблема	на	
Русия.	По-късно	Екатерина	II,	посещавайки	
крепостта,	 е	 останала	 недоволна	 от	 вида	
на	фасадите	на	сградите	в	нея	и	разпоре-
дила	да	бъдат	облицовани	с	мрамор.	

Единственото	 промишлено	 предприя-
тие	 започнало	 своята	 дейност	 от	 времето	
на	Петър	I	и	изпълняващо	функциите	си	до	
днес	е	монетният	двор.

Най-голямата	 културна	 и	 духовна	 за-
бележителност	 в	 крепостта	 е	 катедралата	
„Свети	свети	Петър	и	Павел“,	известна	още	
като	„Петропавловский	Събор“.	Това	е	голям,	
величествен	православен	храм,	започнат	да	
се	строи	през	1712	г.	и	окончателното	му	за-
вършване	заедно	с	вътрешното	устройване,	
обзавеждането	и	изографисването	приключ-
ва	 през	 1734	 година.	 Високо	 над	 входа	 на	
храма	се	издига	кула,	на	върха	на	която	има	
часовник.	Това	е	била	най-високата	сграда	в	
Русия.	Вътрешната	обстановка	в	храма	съ-
ответства	на	парадна	 зала.	Изобилието	на	
величествени	 златни	 украси	 внушава	 рес-
пект	и	уважение	у	посетителя.	В	композици-
ята	на	иконостаса	са	включени	43	икони.	На	
почетно	място	се	намира	царският	трон.	

През	 1725	 г.	 в	 „Петропавловский	 Съ-
бор“	е	погребан	великият	император	на	Ру-
сия	Петър	I.	След	окончателното	приключ-
ване	на	вътрешната	уредба	през	1734	 г.	е	
извършено	повторно	опело	на	императора.	
В	 храма	са	погребани	и	други	членове	на	
царската	фамилия.	

Тук	 е	 експониран	 дубликат	 на	 морска	
лодка,	на	която	Петър	I	се	е	обучавал	в	ко-
рабоплаване.	Това	е	дало	повод	да	я	нари-
чат	„Дядото	на	руското	корабоплаване“.	

Петропавловският	събор	се	явява	като	
приемник	 на	 Московската	 катедрала	 „Ар-
хангелский	 Събор“,	 където	 са	 погребвани	
руските	царе,	а	тук	са	погребвани	руските	
императори.	

Петропавловската	крепост	никога	не	е	
изпълнявала	основното	си	военно-отбрани-
телно	 предназначение,	 защото	 около	 нея,	
както	и	в	целия	район	на	град	Санкт	Петер-
бург,	никога	не	е	стъпвал	вражи	войник.	

През	1924	г.	тя	е	обявена	за	държавен	
музей,	а	през	1990	г.	е	включена	в	списъка	
на	световното	културно	наследство.

(Следва)
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Голбал и шоудаун в Скопие
На	13	октомври	2018	 г.	в	македонската	сто-

лица	 Скопие	 се	 проведоха	 спортни	 активности	
по	повод	15	октомври	-	Деня	на	белия	бастун.	Те	
включваха	турнир	по	голбал,	както	и	демонстра-
ция	по	шоудаун.	В	турнира	по	голбал	участие	взе-
ха	5	отбора	-	по	един	тим	от	България	и	Сърбия,	
както	 и	 три	 състава	 от	 страна	 на	 домакините	 -	
Скопие	1,	Скопие	2	и	Кавадарци.

Българският	 отбор	 беше	 съставен	 от	 голба-
листите	на	СКИ	„Витоша“:	Веселин	Кушнеренков	–	
капитан	и	треньор,	Байрие	Емин,	Николай	Желяз-
ков	-	Парата,	определен	от	един	от	македонците	за	
легендата	на	българския	голбал,	Силвия	Чаушева,	
Станислав	Йорданов	и	Христомир	Пандов.

Македонците	 поискаха	 предварител-
но	 да	 има	 голбалисти	 и	 шоудаунъри	 в	 група-
та,	 за	 да	 могат	 да	 участват	 и	 в	 двете	 дейнос-
ти.	 Всички	 те	 заедно	 с	 водача	 на	 българската 
делегация	 -	 председателя	на	федерация	 „Спорт	
за	хора	със	зрителни	увреждания”	д-р	Иван	Янев,	
се	 включиха	 в	 презентирането	 на	 шоудауна.	 В	
голбалния	турнир	българите	се	водеха	от	треньо-
ра	си	Веселин	Кушнеренков.	В	първия	мач	наши-
те	излязоха	срещу	отбора	на	Скопие	1.	След	едно	
припряно	 и	 нервно	 първо	 полувреме	 логично	
изоставахме	с	0:2.	След	почивката	обаче,	вслед-
ствие	на	повишаване	на	концентрацията	и	адек-
ватни	треньорски	решения,	нещата	си	дойдоха	по	
местата	и	спечелихме	с	резултат	7:3.

Във	втората	среща	на	българите	се	получи	
истинско	дерби	срещу	най-сериозния	опонент	за	
първото	място	–	отбора	на	Белград.	След	първото	
полувреме	резултатът	беше	1:1.	След	почивката	
сърбите	се	възползваха	от	неточности	в	нашата	
защита	и	дръпнаха	с	4:1.	Тук	си	проличаха	и	про-
блемите	 в	 атаката,	 изразяващи	 се	 в	 липсата	 на 
разнообразие	и	точност.	В	крайна	сметка,	въпре-
ки	направените	корекции	и	упражнения	финален	
натиск,	отстъпихме	с	3:4.	След	тази	загуба	постиг-
нахме	2	победи	-	над	Скопие	2	с	6:2	и	над	отбора	
на	Кавадарци	с	10:2,	но	сърбите	си	останаха	не-
достижими	на	първото	място.	И	така	-	след	една	
загуба	 и	 три	 победи	 заехме	 второто	 място,	 за 
което	получихме	от	организаторите	отборна	гра-
мота.	Третото,	четвъртото	и	петото	място	остана-
ха	за	отборите	на	домакините.

Пътуването	 се	 осъществи	 благодарение	 на	
федерация	„Спорт	за	хора	със	зрителни	уврежда-
ния“	и	подкрепата	на	Съюза	на	слепите	в	Бълга-
рия,	а	шофьор	беше	Светломир	Селев.

Спортните	активности	в	Скопие	се	организи-
раха	 от	 местната	 организация	 при	 Македонския	
съюз	на	незрящите	и	скопския	спортен	клуб	„Фе-
никс“	 с	 финансовата	 подкрепа	 на	 Македонската	
спортна	федерация	на	незрящите	и	местната	об-
щина.	 Благодарение	 на	 скопската	 община,	 ма-

кедонските	 зрително	 затруднени	 спортисти	 имат	
възможност	да	спортуват	 голбал,	шоудаун,	 тенис	
на	маса,	фитнес	и	други	на	спортната	база	на	учи-
лището	по	електротехника.

Христомир Пандов

Световно първенство по 
канадска борба

В	 периода	 13	 -	 21	 октомври	 в	 Анталия,	
Турция	 се	 проведе	 40-ото	 юбилейно	 световно	
първенство	 по	 канадска	 борба.	 В	 състезание-
то	 взеха	 участие	 около	 1500	 състезатели	 от	 51	
страни	 от	 всички	 възрастови	 и	 теглови	 катего-
рии.	 В	 първите	 два	 дни	 се	 състезаваха	 юноши	
и	момичета	до	18	години,	младежи	и	девойки	до	
21	 години,	 където	 България	 има	 два	 медала	 - 
златен	на	Елбин	Ферад	и	сребърен	на	Иван	Но-
воселски.

През	 вторите	 два	 дни	 бяха	 състезанията	 на	
хората	с	увреждания,	съответно	на	лява	и	дясна	
ръка,	 както	и	състезанията	при	ветераните.	Бъл-
гарският	отбор	спечели	общо	15	медала,	като	през	
първия	 ден	 (на	 лява	 ръка)	 завоюва	 7	 медала,	 а	
през	втория	ден	(на	дясна	ръка)	-	8	медала.

Ето	 и	 кои	 са	 медалистите	 при	 хората	 с	 ув-
реждания:

-	 2	 златни	 медала	 на	 Павел	 Кръс-
тев	 при	 хората	 със	 зрителни	 увреждания	 в 
категория	100+.	Той	е	единственият	българин	спе-
челил	две	световни	шампионски	 титли	на	 тазго-
дишното	световно	първенство.

-	5	сребърни	медала	 -	2	на	Лада	Хаджиева	
при	 хората	 със	 слухови	 увреждания	 и	 по	 1	 за	
Емилия	Стоянова,	Маргарита	Георгиева	и	Марин 
Пейчев	в	техните	категории.	Последните	трима	са	
със	зрителни	нарушения.

-	8	бронзови	-	Ася	Бурова,	Емка	Танова,	Еми-
лия	Стоянова,	Маргарита	Георгиева,	Николай	Да-
мянов,	Мирослав	Николов	при	хората	със	зрител-
ни	увреждания	и	Георги	Караджов	и	Захари	Стоя-
нов	 при	 хората	 с	 опорно-двигателни	 увреждания	
на	горен	крайник.

През	 последните	 два	 дни	 бяха	 състеза-
нията	 при	 мъжете	 и	 жените	 без	 увреждания. 
Българите	 спечелиха	 общо	 11	 медала: 
-	4	златни	медала	-	двоен	световен	шампион	стана	
Сашо	Андреев,	останалите	два	медала	са	на	Бо-
жидар	Симеонов	и	Димитрина	Петрова.

-	5	сребърни	медала	-	за	Йордан	Цонев,	Ге-
орги	Цветков,	Любомир	Миланов,	Пламен	Дими-
тров	и	Димитрина	Петрова.

-	2	бронзови	медала	–	за	Божидар	Симеонов	
на	лява	ръка	и	за	Йордан	Цонев	на	дясна	ръка.

4	от	медалите	при	мъжете	са	на	състезатели-
те	от	СКХУ	„Доростол	2011”	–	Силистра	Божидар	
Симеонов	и	Йордан	Цонев.

Добромир Удрев

СПОРТ
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Бетонно сърце
Подредила бетонен ребус с посестрими,
сложена плочка от груби ръце
стои някак лениво безчувствена,
а с туптящо малко сърце.
Усеща то денонощния ритъм,
задъхан бетонен галоп,
всички стъпки - уверени, 
нервно забързани,
дори на несигурни детски нозе.
И моите стъпки са в пулса му,
с другите крача по тях,
посока нямам, 
неуверено стъпвам,
ще ме смаже бетонът, щом спра.

Песента на вятъра
Изгубвам се във синевата ти небе,
в разпръснатите облаци загледан,
където вятър непослушен начертал е
безброй ефирни петолиния.
В началото след соловия ключ
подрежда стройните акорди,
и горд със своето творение
започва нежно изпълнение. 
Понесена от този вихрогон,
в простора полетя 
невероятна песен,
стрък светлина да пръсне и мелодия,
и неоткритото в простора да открие.
Превърна се небето в музика,
във ноти и небесни петолиния,
от вятъра за всичките създадена,
в открити със копнеж желания.

ПОЕЗИЯ

Поздравителен адрес 
                           

До редакцията на списание „Зари” 

Уважаеми приятели, 

Честит празник на Вас и на всички наследници на народните будители, 
които неуморно работят и възпитават у поколенията любов към всичко свято 
и родно! Поздравяваме Ви с най-българския празник - Деня на народните бу-
дители! Вашата мъдрост е изгрев, който не може да бъде затъмнен от никого 
и от нищо. Бъдете благословени!

    
1 ноември 2018 г.,      Иван Тодоров,
Добрич       председател на „ХобиСклуб”

Румен Петков

във ноти и небесни петолиния,
от вятъра за всичките създадена,
в открити със копнеж желания.
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Започна	абонаментната	кампания	за	изданията	на	ССБ	за	2019	година. 
За	да	направите	своя	абонамент,	

вие	можете	да	се	обърнете	за	съдействие	към	председателите	на	РО	и	ТО. 

Абонаментната кампания за 2019 година 
ще продължи до 15 декември!

 
Абонаментът	за	списание	„Зари“	на	зрящо	

става	само	в	пощенските	станции.	
Каталожният	номер	на	сп.	„Зари“	е	1322.	
Абонаментът	за	цялата	година	е	6	лева.

Абонирайте се!

Краен срок - 15 декември 2018 г.!

През 2019 г. ще излизат следните брайлови списания: 
 

 
 

През 2019 г. дискът с говорещите списания „Знание“, „Съвременност“, „Домашен съветник“, 
„Литературен калейдоскоп“, „Зари“ 

и политическото списание „Наблюдател“ ще излиза всеки месец. 
Информацията на диска ще е в обем средно около 20 часа. 

Годишният абонамент е 8 лева за 12 броя CD. 
Моля, включете се в списъците за абонамент при председателите на РО и ТО или ни изпратете 

писмо за индивидуалния ви абонамент, което да съдържа трите ви имена и пълния ви адрес, както 
и имената на списанията, за които желаете да се абонирате. 

Парите за брайловите издания и за диска с говорещите списания можете да преведете на 
банковата сметка на Съюза на слепите в България - СЖ „Експресбанк“ АД, клон София, банкова 

сметка - BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22. 
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ. 

Писмата, списъците с абонатите за брайловите и говорещите списания - имената и адресите, както 
и номерата на квитанциите, изпращайте на адрес: 

 
1309 София, ул. „Найчо Цанов“ № 172, 

до редакцията на сп. „Зари“. 
Краен срок - 15 декември!

- „Зари“ - 12 книжки, цена - 6 лв. 
- „Кръгозор“ - 12 книжки по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв. 
- „Спортен преглед“ - 12 книжки по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв. 
- „Женски свят“ - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв. 
- „Вариант“ - 6 книжки по 30 хил. знака, цена - 2.40 лв. 
- „Светулка“ - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв. 
- „Минерва“ - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
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Парите за абонамент можете да преведете на 
банковата сметка на Съюза на слепите в България - 
СЖ „Експресбанк“ АД, клон София, банкова сметка - 
BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.

Сумите могат да се внасят 
и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.

Имената и адресите, както и номерата на квитанциите, 
изпращайте на адрес:

1309 София, ул. „Найчо Цанов“ № 172,
до Централната фонобиблиотека на ССБ.

Телефон за справки: 02/812 70 24

Краен срок за абонамент - 15 януари 2019 г.

И през 2019 г. Звукозаписното студио 
ще ви предоставя услугата сами да 

избирате предпочитаните от вас 
книги. Цената за CD с избрани от 
вас произведения е 3 лева, като 
желаещият заявява кои точно 
книги да му бъдат записани. 
Тази услуга се предлага в 
течение на цялата година и не 

е обвързана с абонамент.

Уважаеми читатели,
Започна и абонаментът за книги 

на CD за 2019 година.
Абонаментът за полугодие 

е 15 лв. за 15 диска, 
а за цялата година - 25 лв. за 30 диска.


