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† Нова година. Обрезание Господне. Св. Василий Велики. Св. Емилия.
Св. мчк Василий Анкирски. (Василовден)
Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим Саровски Чудотворец.
Св. Теоген, еп. Парийски
Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий
Събор на св. 70 апостоли. Прпмчк Онуфрий Габровски.
Преп. Теоктист
Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия и Аполинария
† Св. Богоявление (Йордановден)
† Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги Хозевит. Св. Емилиан изповедник.
Преп. Домника. Мчци Василиса и Марионила, 7 отроци и 20 войници
Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски. Преп. Евстратий.
Св. пророк Самей
Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, еп. Мелитински. Св. Маркиан.
Св. Теофан Затворник. Блажена Теозви, дякониса
* Преп. Теодосий Велики. Преп. Теодосий Антиохийски
Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски. Св. мчк Мертий.
Преп. Евпраксия Тавенска
† Неделя след Богоявление. Св. мчци Ермил и Стратоник.
Св. мчк Петър Анийски. Св. преп. Максим Кавсокаливит.
Преп. Иринарх Ростовски.
Преп. отци, избити в Синай и Раита. Св. Нина
Преп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински, Павел Тивейски и Йоан Колибар
* Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински.
Св. свщмчк Дамаскин Габровски
* Преп. Антоний Велики (Антоновден). Преп. Ахил Изповедник.
* Св. Атанасий и Кирил Александрийски.
Св. Йоаким, патр. Търновски (Атанасовден)
Преп. Макарий Велики. Св. Марк, еп. Ефески
† Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение - на 10-те прокажени.
Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий, патриарх Търновски. Mчцa. Инна.
* Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит
Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски. Св. свщмчк Петър,
еп. Български. Св. мчк Сионий Български
Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски. Св. мчк Агатангел. Св. Павлин,
еп. Нолански
Преп. Ксения Римлянка. Блаж. Ксения Петербургска.
* Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски
Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. Амон
† Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение - на Йерихонския слепец.
Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст
Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец, еп. Ниневийски.
Преп. Паладий Пустинник
* Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец. Св. мчк Димитрий Сливенски
* Св. Три светители велики архиереи: Василий Велики, Григорий Богослов и
Йоан Златоуст. Св. свщмчк Иполит, папа Римски.
Св. благоверен цар Петър Български. Преп. Сергий Къпински
Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан. Св. мчци Серапион и Папий

Честито

Рождество Христово!

Пожелаваме ви щастие! Но
ви пожелаваме онова щастие, на
което са способни само децата.
Намирайте чудесата - не в миражи, а в силата на всеки прекрасен
ден, който Господ ви е дал на белия свят! Нека срещате в нужния
момент онзи, който ще ви каже
истината, но ще ви я каже, обичайки!
В бързоходния делник се поспирайте, за да се откриете сред нишката, която изтъкава прозрачната
тъкан на вечността и премахва
осилите на злободневното.
Пазете надеждата – разпределете я така, че да я имате във всеки ваш час! Тя не е първа, но стои
до вас последна. И нека ви крепи по
целия път!

Бъдете чувствителни, за да различите малкото от голямото! Нямате нужда от всичкото, а само от
онова, което ви доближава по-силно
до човешката признателност и доброта. Не чакайте, търсете ги!
Нека Бог ви подари не онова, което сте пожелали, а което действително ви е необходимо!
В живота си не пълзете и не
пърхайте! Вървете по стъпките на
Апостолите – накъдето има нужда
от вас, но само заради добротворство и познание. Облягайте се на
онзи разум, който е облагороден от
вяра и желание за добро. Другият не
е от Бога.
И помнете, над всичко – и над
надеждата, и над вярата - стои любовта!
Светли Рождественски празници!
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Бъдни вечер

Идва една вълшебна нощ - навечерието на Рождеството на Младенеца.
Бъдни вечер е време за събиране на
най-близките ни хора около трапезата.
Всяка храна на нея има обреден характер. Питката е символ на слънцето, на
вечния кръговрат на човешкия живот и
природата. Бъдникът – дъбов пън, който гори бавно в камината, олицетворява
силата и дълголетието на рода. Постните храни се поднасят в чест на онзи новороден Син Божи, който после ще се
жертва за спасението на човеците. На
Бъдни вечер жената-майка е главното
свещенодействащо лице като символ
на Богородица и Рождество. Пожелавам
ви в бъдната нощ да ви споходят всички
благословени чудеса!

Коледната елха

Когато изпълняваме традиционни
обреди, свързани с празници, дори не
си представяме колко древни са ритуалните действия, които извършваме. Почти всеки наш обичай, символ или ритуал
се практикуват вече най-малко 4 - 5 хилядолетия.
Коледната елха е прекрасен символен пример на тази древност и нейната
история се вижда още в египетската и
месопотамската цивилизация. Съвременната украсена елха е културен потомък на свещеното Дърво на живота.
То се отнася към най-старите човешки
представи за света - за неговия строеж
и за моралните принципи, опазващи обществото и индивида. Дървото със своите корени, стъбло и корона символизира
2

трите свята – долния, този на смъртта,
средния, този на човешкия живот, и горния, обитаван от боговете. Плодовете
по клоните му са даровете, които боговете ни изпращат като награда за нашия
труд, усърдие и богопочитание. Дървото на живота се чествало около деня, в
който свършва една година и започва
друга, защото това е време за равносметка и напомняне на хората за ценностите на живота. В Древен Египет са
украсявали палмите, когато на пролет
Нил започвал своя плодоносен разлив.
На Балканите и после в Европа Дървото
на живота било често отъждествявано
със свещения дъб – едно много устойчиво и здраво дърво. Пазителки на свещеното дърво в различни периоди от
древността били различни богини – от
Кибела, месопотамската богиня-майка и
държателка на земния свят и плодородието, през фригийската и ахейска Артемида – вдъхновителка на живота, до
Аполон като пазител на свещения дъб.

Особено интересна е символиката
на древната тракийска богиня Бендида,
често изобразявана като носеща дарове
към или под дърво, която като целомъдрено божество имала правото да опазва света от зли сили. Теонимът „bhendh”
има индоевропейски корен и означава
„свързвам”, „съединявам”. Защото Бендида съединявала горния с долния свят,
мъжете със жените. А дървото като универсален символ крепи хармонията в
света, защото свързва небето, земята и
подземието.
В началото на пролетта римляните в
чест на Кибела украсявали домовете си
със зеленина, а келтските жреци – друидите, използвали вечнозелени клонки
и имел по време на празниците си. От
келтите германците възприели обичая
да слагат пред домовете си малки вечнозелени елхички през най-късия ден в
годината – 21 декември, за да изразят
вярата си във възраждащия се живот.
Християнизацията на Европа забранила езическите обичаи като вещерски,
но вероятно германците съхранили семейния обичай да украсяват тайно домовете си с елхови клонки и пренесли през
вековете символа на съвременната коледна елха. Все пак християнската църква, съзнавайки, че не може да се пребори
напълно с езическите домашни обреди,
мъдро позволила да се украсяват дървета с плодове по време на Рождество. В
Италия още през Ренесанса украсяването на клонка или на цяла пиния било любимо предпразнично занимание около
25 декември. Трябва да отбележим, че
в Рим още от Античността пинията била
дървото на богинята Кибела.
Според една легенда свети Бонифаций, английски монах, отишъл при група
от езичници, които били събрани около
един дъб и се готвели да жертват малко
дете. За да спаси детето, светецът разбил дъба с един удар на ръката си. Една
малка ела израснала на неговото място, а Бонифаций казал на езичниците,
че това е дървото на живота и означава
живота на Христос.
Подаръците по клонките на рождественското дърво или под него пък

станали символ на онези подаръци, които донесли влъхвите в кошарата, в която се родил Исус, като почит към Онзи,
на когото ще се покланят всички народи.
До 16-и век за украса на коледните
дръвчета се използвали курабийки и восъчни орнаменти. През 17-и век в Германия се появили и първите коледни базари, били изработени първите гирлянди от сребро, а после и от хартия. През
1610 г. Мартин Лутър, реформаторът на
църквата, за първи път украсил елха със
свещи, защото, докато се разхождал в
гората, видял заснежени ели, чиито клони блестели на лунната светлина.
В началото на 19-и век елхата се
превърнала в основен образ на коледното дърво за цяла Европа. През 1841
година донесли първата коледна елха
в двореца Уиндзор и принц Албърт, съпруг на кралица Виктория, я украсил с
бонбони, плодове, свещи и джинджифилов хляб.
В християнския свят започнали да
поставят звезда на върха на елхата,
която да символизира звездата, блеснала на небосклона, когато се родил Спасителят. Стъклените топки – прозрачни
или боядисани, замествали плодовете.
Но германците все още предпочитат да
украсяват празничната елха с коледни
сладки, ядки и сушени плодове – символи на плодородието.
И така - коледната елха, произлязла
от забравения символ на Дървото на живота, забранявана като езическа от християнството и после приета от църквата,
най-накрая превзела целия свят и се настанила във всеки дом. Украсата й става
все по-пищна, а подаръците под нея –
все повече. За радост на малки и големи.

Символите на Коледа

Всички обичаме Коледа - празникът на празниците. Коледа е може би
най-вълшебният период през годината.
Само тогава не е странно да вярваш в
чудеса, а напротив – задължително е.
Всичко в дните около Коледа е прекрасно, сияйно и носи скрит смисъл. Ето основните символи на Коледа:
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Елхата

Преди Коледа дървото се отсича,
внася в дома и украсява с разноцветни светлини, орнаменти и лакомства.
Вечнозелените дръвчета символизират
вечния живот. Най-използваните и типични коледни цветове са червеният и
златният.
Звездата на елховия връх символизира звездата, изгряла над Витлеем и
предсказала раждането на Христос. Тя
е пътеводната ни светлина през идната
година.

Коледният чорап

Коледните гирлянди
Историята на коледния чорап е
свързана с легендата за свети Никола
(считан за първообраз на Дядо Коледа),
който оставял във вълнени чорапи на
простора пари за зестрата на добри и
красиви, но бедни момичета. Пълненето
на коледните чорапи винаги носи особена радост. Слагането на шоколадче,
орехче или друга изненада е прекрасен
начин, по който можем да направим детското коледно очакване още по-приятно.

Коледната свещ
Елхите започват да се украсяват с
гирлянди още през 17-и век. Легендата
разказва как една бедна вдовица много
искала да зарадва децата си за Коледа,
като им украси елха. През нощта няколко паяка изплели своите мрежи между
клоните на дръвчето. Когато сутринта
децата видели паяжината, решили да я
оцветят в сребристо, за да не се натъжи
майка им. Получило им се добре, елхата изведнъж грейнала и така се зародила традицията да украсяваме елхите си
с гирлянди. В гирляндите е закодирано
и друго силно послание – окичвайки ги,
смирено да помислим за пътя, който извървяваме, с неговото начало, цикличност и край.
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Коледната свещ е свързана със
светлината на небесата, със слънчевата
топлина, с любовта и надеждата. Светлината ни помага да видим верния път.
Свещта е духовността, вярата, копнежът. Тя се свързва още и с преходността
на човешкия живот и бързото изнизване
на годините.

Коледният венец

тичка била отпечатана в хиляда бройки с надпис „Желая ти Весела Коледа
и Щастлива Нова година!” и струвала
един шилинг. Творението на Хърсли изобразявало една добра постъпка - даване на храна и дрехи на бедните и семейно тържество, на което родители и деца
вдигали наздравица. И днес истинските
коледни картички би трябвало да носят
тези послания.

Коледните камбанки

Той олицетворява короната от тръни, която била поставена на главата на
Исус по време на неговото разпятие на
кръста. Коледният венец е символ на
товара, който сами си поставяме, и отговорността, която носим пред себе си,
близките си и обществото.

Коледните картички
Те са посредниците между Земята и
Небето, връзката между хората и Бога.
Затова и са едни от най-ярките символи
на Рождество Христово. Техният звън
оповестява новия свят на Доброто и Любовта и трябва да отекне в човешките
души, и да ги призове към милосърдие
и благотворителност.
Независимо че живеем във века
на интернет комуникациите, коледните
картички все пак си остават един от неизменните символи на празника. Нищо
не може да замени топлината и емоциите, които пристигат заедно с тях. Първите коледни картички в света са създадени през 1843 година. Тогава британският
бизнесмен и основател на известния музей „Виктория и Албърт” в Лондон Хенри
Коул поръчал на художника Джон Хърсли да му нарисува честитка по случай
Рождество Христово. Пощенската кар-

Денят на Коледа –
25 декември

(Денят на Непобедимото слънце и
защо Исус се е родил на тази дата)
Интересуващият се от история забелязва нещо удивително – съдбата на
хора, народи, а понякога на цели цивилизации е могла да поеме по друг път.
На везните на исторически възможното
често са стояли две еднакви тежести. И
само някакво нищожно обстоятелство
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като случайно кацнала пеперуда е натежало неумолимо на едната везна.
Победителите получават всичко,
дори спомените. Така през 21-ви век
никой не знае, че днешният християнски свят за малко да бъде отдаден на
друг бог – на слънцето. Този бог остава
завинаги в миналото и днес е непознат,
защото написаното за него е старателно
унищожавано от победилата християнска църква. Но тук-там останали кратки
описания и красиви композиции върху
камък на бога на слънцето Митра.
В дните между 22 и 24 декември
идва най-странната поява на слънцето
за цялата година. То едва се издига над
хоризонта и три дни се колебае дали да
не се скрие завинаги под него. Но ето настъпва 25 декември и слънцето величествено и уверено поема по вечния си
път нагоре към зенита и осветява тревожната човешка душа.
Същия този мистичен ход на нашето
светило наблюдавали преди хиляди години нашите прадеди - слаби същества,
неуверени в природното постоянство.
Всяка година по това време те приветствали победоносното и животворно
слънце, надвило тъмните подземни
сили. Своя възторг, своята възхвала
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към най-силния бог те превъплътили в
грандиозни каменни храмове, в които
измервали и чествали слънчевите победи над мрака. По цялата земя - в Стоунхендж, в Египет, при Портата на слънцето в Андите, в Индия, в Ливан, и до днес
се извисяват най-грандиозните човешки
творения от камък, чието строителство
е загадка за съвременната инженерна
наука. Всички тези храмове били посветени на бога Слънце. В Древна Гърция
Хелиос бил слънчевият бог, осветяващ
земята, а Аполон – човекът и неговият
разум. По нашите земи, в Странджа и
Родопите, още към ХVІ - ХІV век преди
Христа били въздигнати грандиозни мегалитни светилища. Посетете култовите
места Бегликташ и Белинташ, за да усетите силата на древния слънчев култ. В
Индия почитали богинята на светлината
Сурья. Затова ли на Коледа българските
сурвакари възкликват: „Сурва, Сурва!”!?
Една светла и жизнелюбива религия
се зародила няколко века преди новата
ера и просъществувала шест столетия
в Предна Азия и Европа – митраизмът.
Бог Митра с ореол от слънчеви лъчи,
Митра Посредникът, дошъл на земята да я освободи от тъмните сили и да
даде на хората чистота, справедливост

и просветление. Митра означава договор, правда. Митраистите вярвали в
безсмъртието на душата и възкресението. Култът проникнал в ранната Римска
империя чрез войници и роби, но през
втори век пленил умовете на търговци,
аристократи и мнозина императори. От
Персия до днешен Лондон слънчевият
бог привличал нови и нови вярващи.
Според тях Митра бил роден на 25 декември – деня, в който денят видимо
започва да се уголемява. Под влияние
на митраизма римляните започнали да
честват 25 декември като ден на раждането на Непобедимото слънце - Sol
invictus. В българските земи, в селищата
на римските легионери, се намират множество следи от култа към Митра, край
Сердика и Филипопол били въздигнати
негови храмове. Близо да Златоград,
изсечен в скала, се намира барелеф
на Митра, удивително приличащ на Мадарския конник. Което отново повдига
въпроса коя култура все пак е родила
нашия скален символ край Шумен.
До началото на 4-ти век митраизмът
успешно съперничел на християнството.
Но в Римската империя дошъл на власт
един император – Константин Флавий.
До едно време императорът изобразявал себе си с ореол от слънчеви лъчи
– или като бог Хелиос, или като бог Митра. Но през 312 година Константин победил и убил своя съимператор и се замислил как да обедини умовете и душите
около себе си. Тогава той се обърнал
към християнството, което проповядвало смирение и изглеждало безразлично
към властта на земята. Сложил на щита
си знак (лабарум), който християните
разпознават като кръст, но това е чисто
соларен символ. Така Константин изиграл ролята на пеперудата в тласъка на
историята. Векове по-късно щял да бъде
обявен за светец. Вероятно, ако не бе
предпочел Христос за обединяващ бог,
сега щяхме да бъдем митраисти. Щяхме
да изповядваме близка до християнската нравственост, но без фиксация върху

страданието и мъчителното изкупление
на човешките грехове. Една слънчева,
радостна религия изчезнала завинаги.
Но не напълно – митраизмът променил свещения ден на християнството от
събота в неделя. Така в английския, скандинавските и германските езици денят
за почитане на бога и до днес се нарича Слънчевден – Sunday. Красивият, нестрадащ, а радостен бог Митра прозира
в посвещенията с хляб и вино, в пречистващите обреди с огън и вода на Бъдни
вечер и преди всичко на Рождество.
След признаването на християнството за единствено валидна религия богът
на Непобедимото слънце (Sol invictus),
честван на 25 декември, продължил да
бъде обичан от новопокръстеното население. Чак към 5-и век християнската църква приписала за рождена дата
на Христос 25 декември, безсилна да
се пребори със слънчевия култ. Защото
лесно се рушат статуи и се горят ръкописи, а трудно се изтръгват вери. Средновековна Европа избрала скръбния,
жертвен вариант на вярата за борбата
между Доброто и Злото. Но напиращата човешка жизненост избликва в множество празници и карнавали, славещи
светлината, любовта и възкръсващата
природа.
Кръстът, древен слънчев символ,
бил привнесен в християнството чрез
митраизма и чрез средиземноморски
слънчеви култове. Слънцето наднича
от ореола на нашия Бог Вседържец по
сводовете на християнските църкви, осветява родната Коледа. Една българска коледарска песен призовава: „Да
ми дойде млада бога, млада бога, бела
бога”. Е, добре, нека Исус като Младенец да бъде разпознат в този млад бог.
Белият бог, богът на светлината,
древен като света, след декемврийския пост ще започне своя възходящ
път. Слънцето отново ще победи
злите сили във Вселената и вътре в
нас и стремително ще се понесе нагоре към небосвода!

Блока подготви Ира Антонова
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В града на културата
и музиката
Димитрина Михайлова

Хорът на слепите „Академик Петко
Стайнов“ се завърна от едно изключително атрактивно и в същото време много тежко и отговорно турне в Република
Австрия. Тази рядка възможност се удаде на състава в рамките на реализацията на един проект, проект изключителен
по своя замисъл, носещ поетичното название „Пътешествие към светлината“.
Музикалният проект беше под патронажа на негово превъзходителство
д-р Иван Сираков - извънреден и пълномощен посланик на България в Република Австрия.
Голямата заслуга за осъществяването на този гастрол с впечатляваща концертна програма и сложна организация
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и координация на събитията имат двама мъже - вдъхновители, инициатори и
основни организатори на всичко необходимо за пребиваването и успешното
концертиране на нашия състав. Това са
д-р Александър Александров - председател на сдружението за култура и изкуство “Lila Schwan“ (“Лилавият лебед“), и
българският оперен певец с утвърдена
кариера в Австрия Апостол Миленков.
Двама визионери, обединили напълно
безвъзмездно своите сили и креативност в името на една хуманна кауза.
Със задоволство трябва да отбележим, че пътешествието на Хора на
слепите „Академик Петко Стайнов“ получи широка медийна разгласа у нас с

проследяване на концертните му изяви
в предаването „Алегро виваче“, излъчвано по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, а също и в
предавания на някои телевизии.
Специално за нашите читатели диригентът на хора г-н Петър Матев беше
така отзивчив и намери време да отговори на моите въпроси...
- По какъв начин започна вашият
гастрол, с какво стартира проектът?
- Открихме проекта на първи ноември в българския културен институт
“Дом Витгенщайн“ с изложба, посветена
на творческия път на големия български
композитор академик Петко Стайнов,
който е и нашият патрон. След това на
2 ноември в изключително красивата
австрийска църква „Minoritenkirche” се
състоя първият от четирите концерта
на хора под надслов “Тебе поем“, с репертоар от църковнославянски песнопения и две нови произведения, специално написани и посветени на състава
от съвременния австрийски композитор
Акош Банлаки. В нашето изпълнение те
за пръв път прозвучаха пред публика.
Тези две произведения ние с удоволствие изпълнявахме на всички наши концерти. Едната от песните се нарича „О
крукс“, а втората е със заглавие „Карагод“ и е по текст на Сергей Есенин.
- Освен във Виена в кои други градове публиката успя да се наслади на
вашето изкуство?
- Ние изнесохме успешни концерти и в градовете Айхграбен и Швехат в

областта Долна Австрия. Участвахме в
креативно-музикални проекти в кооперация със сдружението “Бликконтакт“, а
също така пяхме заедно с местния състав и участвахме в интерактивни мероприятия специално за незрящи.
- В коментарите, които съпровождаха вашето турне, като специфичен и много положителен момент
се отбелязваше съществуването на
органична връзка между незрящите
изпълнители и техния диригент. Австрийските ви колеги проявяваха ли
професионално любопитство към
този феномен?
- Аз работя със състав от незрящи
изпълнители вече 19 години и знам отлично, че това не е никакъв сериозен
проблем. И все пак, за да удовлетворя
интереса на колегите, направих уърк
шоп, на който демонстрирах на виждащи изпълнители начина на взаимодействие между диригента и незрящите
хористи. След това те също опитаха да
работим по този начин и останаха много
доволни. По време на същия уърк шоп
младото попълнение от състава ни демонстрира пред публиката брайловия
нотопис.
- Бихте ли разказали за нашите
читатели за участието на състава в
неделната литургия?
- На 4 ноември хорът участва с
песнопения, сред които и “Многая
лета“, в неделната литургия в българската православна църква във Виена “Свети Иван Рилски“. Специално
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за случая литургията бе отслужена от
митрополита на западно- и средноевропейската епархия Антоний. След литургията той изрази своето възхищение от качествата на изпълнителите и
всячески подчертаваше адмирациите
си към тях. Ето част от неговите думи:
„За мен огромна духовна радост е хорът на незрящите да участва в тази литургия! Днес те ме върнаха 10 години
назад, когато за пръв път се запознах с
техния талант. Щастлив съм, че тук във
Виена отново имаме възможността да
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се насладим на тяхното майсторство и
изяществото на изпълняваното от тях
църковно песнопение. Искам да им пожелая Бог да наспорява у тях таланта и
усърдието, с което са постигнали тези
успехи. Никак няма да е пресилено да
се каже, че те са величина от световно
значение. Квалитетните им изпълнения го доказват. Изпълнителите от хора
демонстрират високо професионално
ниво. Всичко това показва до какви резултати могат да доведат волята, усърдието и силата на духа“.

- Имали сте доста напрегната
програма, успяхте ли да запазите
сили и за заключителния концерт на
турнето?
- Бяхме много мобилизирани, така
че нямаше място за умора и отпускане. Заключителният концерт се състоя
на 7 ноември във Виена в залата на
кметството, трети район. В програмата
прозвучаха барокова и съвременна музика, църковни песнопения и хорове из
опери.
- Как мислите - публиката остана
ли удовлетворена? Хареса ли вашите изпълнения, защото е известно,
че виенската публика е преситена от
гостувания на свръхпрофесионални
изпълнители и е много сериозен познавач, ценител и просветен критик
на това изкуство?
- Мога да кажа, че на всички наши
концерти залите бяха пълни и ако съдим по това, че ни аплодираха, станали
на крака, смея да мисля, че публиката е
останала много доволна.
- На кого искате да благодарите за
тази прекрасна възможност?
- На първо място бих искал да благодаря на домакините, които ни осигуриха
прекрасни условия и ни показаха своето
топло приятелство, на Министерството
на културата, програма „Мобилност”, и,
разбира, се на Съюза на слепите, който

също ни подпомогна. Искам да благодаря и на всички мои колеги, взели участие
в това трудно, но изключително приятно
мероприятие. Благодарности и на всички, които по някакъв начин допринесоха
за това турне и дори не желаят имената
им публично да се демонстрират.
В заключение с удоволствие ще цитирам казаното от кореспондента на
БНР Боряна Йосифова, която е имала
невероятната възможност да присъства на всички изяви на състава:
„Впечатляваща бе реакцията на публиката във Виена и възторгът, с който
тя възнагради този хор, който с изкуството си успява да внуши усещането
за хуманност. По време на неделната
литургия изпълнителите прекрасно се
вписаха в атмосферата на вечерта. Изпълнената с публика църква аплодира
на крака и бе покорена от емоционалния заряд на музикалното събитие, от
красотата на вокалната интерпретация
на този хор и завладяващата, органична
връзка между изпълнителите и диригента Петър Матев, която се усещаше във
всеки един момент. Звучаха прекрасни гласове, които докосват човешката
душа. Певците от хора завладяха слушателите не само с таланта си, но и със
силен позитивен дух, с вяра и достойно
излъчване”.
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210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ЛУИ БРАЙЛ

Първото училище за
незрящи в Тибет

През 1998 г. Брайл без граници (ББГ)
създаде първото училище за незрящи в
Тибет. В съответствие с разпоредбите
на местното законодателство на чужда
неправителствена организация (НПО)
се позволява да извършва дейност в
страната само в случай, че има споразумение с местно дружество, сътрудничещо си с правителството. Местната организация, с която ББГ работеше
съвместно, бе Федерацията на инвалидите в Тибет (ФИТ). През лятото на
2017 г. споразумението не бе поднове12

но и в резултат на това ББГ трябваше
да предостави управлението на целия
проект на ФИТ. Сдружението бе една от
последните чужди НПО, които все още
бяха дейни в Тибет. Текстът по-долу описва работата на ББГ през годините, в
които работеше в този регион. Нека читателите обаче не остават с погрешното
впечатление, че дейността ни в Тибет
е приключила. През 2009 г. организацията започна работа по втори проект.
Това начинание, озаглавено Кантхари,
представлява международен институт
за подготовка на ръководители от хора,
които произлизат от уязвими групи на
обществото, но са преодолели злополучията и благодарение на това са носители на идеи за обществена промяна.
В института ние споделяме наученото
с носителите на промяна в Тибет, които
желаят да започнат собствени проекти
с голямо обществено въздействие. Повече сведения за Кантхари можете да
намерите на страницата на проекта в
интернет на адрес: www.kanthari.org.
Много благодарим на всички, които
са подкрепяли ББГ за овластяване на
незрящите в Тибет, както и за подпомагането на работата, която извършихме в
Керала в Индия.
С най-добри пожелания,
Сабрие Тенберкен и
Пол Кроненберг

ПРОЕКТЪТ В ТИБЕТ
ВЪВЕДЕНИЕ
По статистически данни на Световната здравна организация (СЗО) 283
милиона души живеят с трайно зрително увреждане, от които 37 милиона
са незрящи, а останалите са хора със
слабо или силно ограничено зрение.
На всеки 5 секунди човек ослепява, а
всяка минута някъде по света дете губи
зрението си. Около 90% от тях живеят
в развиващи се страни в Африка, Азия,
Латинска Америка и островите в Тихия
океан. Девет от всеки десет незрящи
деца в развиващи се страни нямат достъп до образование.
От 1998 г. насам ББГ предоставя
възможности на незрящи деца, младежи и възрастни от Тибетския автономен
регион (ТАР). Преди началото на проекта незрящите хора в страната не можеха дейно да участват в обществения
живот, защото нямаха достъп нито до
образование, нито до подходящи ра-

ботни места. Мнозина живееха в крайна бедност и изгледите за включването
им в обществото бяха нищожни. Според официалната статистика 30 хиляди
души от 2,5-милионното население на
Тибет са незрящи или сериозно зрително затруднени. Този брой значително надхвърля средното съотношение
спрямо повечето части на света. Причините, водещи до зрителни увреждания и слепота, са свързани както с климатичните, така и с хигиенните условия
на живот – прах, вятър, силни ултравиолетови лъчения, сажди от отопление
на къщите с въглища или тор от якове и
липса на витамини А и Е в ранна детска
възраст. Пердетата на очите са широко разпространени. Правителствени и
частни организации са изградили очни
центрове, в които се правят операции и
местни лекари биват обучавани как да
ги извършват. Въпреки това, има голям
брой незрящи, на които не може да се
помогне по такъв начин. Ето защо ББГ
основа център за рехабилитация и обучение за тях.
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ИСТОРИЯ
През лятото на 1997 г. незрящата
Сабрие Тенберкен пропътувала Тибет,
за да проучи възможността за предоставянето на обучение за невиждащите
и зрително затруднените хора в ТАР.
Сабрие осъзнала, че там нямало образователни и рехабилитационни програми за тях. Ето защо тя се захванала с
това начинание.
По време на пътуването си срещнала холандския инженер Пол Кроненберг
и споделила с него намеренията си да
осъществи проект. Той й казал да му се
обади, когато се завърне в Тибет. Девет
месеца по-късно Сабрие позвънила на
Пол от Германия в Холандия, за да се
сбогува с него. Пол решил да се присъедини към нея и напуснал работата си на
следващия ден. След 5 дни и двамата
седели на борда на самолет с намерението да започнат този проект.
ТИБЕТСКИ БРАЙЛ
Част от тибетската брайлова писменост била разработена от Сабрие Тен14

беркен през 1992 г. в университета „Фридрих-Вилхелм“ в Бон. Първоначално за
нейна собствена употреба при изучаването на Тибетология в Бонския университет тя измислила тибетското писмо за
незрящи. Този начин на писане съчетавал правилата на брайловата система с
особените черти на тибетската сричкова
писменост. Той бил предаден за обстоен
преглед от прочут тибетски учен, който установил, че е съвсем разбираем,
прост и лесен за научаване. Тъй като в
Тибет до този момент не разполагали с
писменост за незрящи, ученият предложил на Сабрие да позволи на зрително
затруднените тибетци да го ползват.
В наши дни тази брайлова азбука на
тибетски език е официално призната.
ПЪРВИ СТЪПКИ ПОДГОТВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА
НЕЗРЯЩИ ДЕЦА
През май 1998 г. германката Сабрие
Тенберкен и холандецът Пол Кроненберг
напускат Европа, за да основат първия
образователен център за незрящи в Ти-

бет. Те положили основите с подготвително училище за деца, на които предстояло да започнат начално образование. След като се погрижили начинанието им да отговаря на всички изисквания,
двамата събрали 6 деца от различни
села за уроци в училището. Децата произхождали от различни части на ТАР и
трябвало да привикнат към диалектите
си. В рамките на няколко дни една местна учителка била обучена как да ползва
тибетската брайлова писменост. Децата
изучавали тибетската брайлова азбука
на дървени дъски с точки от велкро. Те
учели с изумително въодушевление и
след едва само 6 седмици вече знаели
всички 30 знака на тибетската азбука, и
можели да броят на три различни езика –
тибетски, китайски и английски.
СВЕДЕНИЯ ЗА НЯКОИ БИВШИ
ВЪЗПИТАНИЦИ
Тензин
Той е вече на 18 години. Произхожда от малко селце в областта Ласа. След
като родителите му се развели, той останал да живее с майка си и по-малкия си

брат. Тензин бил едно от малкото незрящи деца, които били сравнително добре
включени в живота на селото. Детето
имало приятели и отговорности. Докато
другарите му посещавали училище, той
се грижел за яковете и козите в селото. От Лекари без граници (ЛБГ) Тензин
чул за проекта за незрящи в Тибет, когато бил на 8-годишна възраст. Той нямал
изграден навик да се къпе всеки ден и
обучителите по хигиена на ЛБГ се пошегували с него, че само чисти незрящи
деца можели да посещават занятията в
училището. От този момент той започнал
да спазва хигиенните изисквания и да се
мие ежедневно. Имал голямо желание
да ходи на училище. Стори го през лятото на 1998 г. Тензин е много общителен
и умен. След едва само няколко месеца
занимания той се научи безгрешно да
чете и пише тибетско, китайско и английско брайлово писмо. Когато го попитахме
какви са бъдещите му професионални
планове, детето отговори, че иска да учи
за масажист. През 2001 г. започна обучение по физиотерапия и лечебен масаж.
От 2008 г. той и няколко негови незрящи
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приятели, които също получиха обучение в центъра на ББГ, имат своя клиника
за лечебен масаж.
Норбу
Той е на 17 години. Произхожда от
много отдалечено, малко земеделско
селце в близост до Шигаце. Той вижда
слабо с лявото око, но недостатъчно
добре, за да посещава обикновено училище. Както всяко дете, Норбу бе много
палав и обичаше игри с топка или просто да тича наоколо. Той учеше бързо и
с лекота се сприятели с другите деца.
Показано му бе как да прави сирене и
сега работи като обучител във фабриката за сирене, разположена във фермата
за професионално образование на ББГ
в Шигаце.
Юдон
Тя е на 19 години. Произхожда от земеделско село в близост до Ласа. Като
най-малко момиче сред шестте деца в
семейството тя бе извънредно независима в игрите и ученето. Юдон искаше
да стане учителка. След като премина
през центъра на ББГ, тя и още 3 незрящи деца бяха първите, които постъпиха
в системата на редовното училищно образование. Сега преподава в подготвителното училище на ББГ в Ласа.
ЛИЧЕН СЪСТАВ НА
ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР
n Двама надзиратели (мъж и жена)
и портиер, които се грижат за децата
през времето, в което те не са на занятия.
n Готвач, който приготвя всички ястия за децата и екипа.
n Учители (обучени първоначално
от Сабрие Тенберкен), които преподават на децата тибетската, китайската и
английската брайлова азбука, както и
брайлова математика, ориентиране и
мобилност, полезни умения и компютърни знания.
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n Двама незрящи преподаватели
по масаж и физиотерапия, които през
есента на 2000 г. започнаха обучение с
двама ученици.
n Един незрящ помощник за изработване на брайлови учебници.
СВОБОДНО ВРЕМЕ
n Децата обожават игри с топка. В
кълбото се пъхат няколко зърна ориз
или малко звънче и така учениците чуват къде е то.
n Изработването на скулптури от
цампа е много важен начин за упражняване на чувствителността на ръцете и
върховете на пръстите. Цампа е основната храна, обичайна за Тибет, която се
приготвя от печен ечемик, смесен с масло от мляко на як. Тя също така често се
използва и като материал за извайването на фигури.
n Децата също обичат да пеят и
танцуват. Сега те вече познават и удоволствието от свиренето на музикални
инструменти като барабани, флейти
и хлопки. Както е видно, всеки инструмент, който издава силни звуци, е добре
дошъл.
n Децата също така редовно рисуват.
n Учениците обичат да пишат истории и да играят театрални пиеси.
НЕЗРЯЩИ ДЕЦА
В НЯКОЛКО КЛАСА
1. ПОДГОТВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
ЗА НЕЗРЯЩИ
Тъй като населението със зрителни
увреждания в ТАР е широко разпространено, взето бе решение незрящите деца
да бъдат настанявани в Ласа и да посещават занятия в центъра. От финансова, организационна и материално-техническа гледна точка просто би било
твърде сложно да се въведе индивидуална форма на обучение в много отда-

лечените места. Обучението може да се
извършва много по-ефективно, ако децата са настанени в училищен пансион.
Когато бъдат изведени от обичайното за
тях обкръжение за определено време,
те трябва да се приспособят към новата среда. Това им помага по-лесно да
приемат и научат помощните техники за
незрящи.
В допълнение - децата имат възможността да общуват с други зрително затруднени хора и да обменят опит
по отношение на трудности, с които се
сблъскват в родните си места. По време на обучението им, което продължава
между 1 и 3 години, те придобиват достатъчно себеувереност, за да се справят самостоятелно с ежедневния живот.
Подготвителното училище за незрящи
предоставя подслон и занятия за деца
на възраст между 5 и 15 години.
Преди всичко учениците преминават
подробен курс по ориентиране, мобилност и полезни умения като придвижване из училищните стаи и двор, ползване на бял бастун, хранене с клечки и
ежедневно поддържане на добра лична
хигиена. Следва изучаване на тибетско,
китайско, английско и математическо
брайлово писмо. В допълнение към обу-

чението по специални помощни техники
за незрящи учениците изучават също
начално ниво на разговорен китайски и
английски език, както и как да боравят
с компютър. ББГ отпечатва учебници на
брайл, които се използват в редовните
училища. С преминаването на въвеждащото обучение в подготвителното училище се цели малките ученици да могат
да се интегрират в някое от редовните,
местни, начални училища.
Средно около 30 деца се обучават
в следните три нива на подготвителното
училище в Ласа:
n Клас „Мишка“ – за деца на възраст
между 4 и 6 години.
n Клас „Тигър“ – за всички новопостъпили деца на възраст над 6 години.
n Клас „Заек“ – за подготовка на децата за интеграция в редовни начални
училища.
2. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Незрящите и зрително затруднените
ученици могат да избират обучения за
придобиване на следните умения или
професии:
n Тибетски и китайски точков масаж,
пулсова диагностика, акупресура – професиите масажист и физиотерапевт са
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сред запазените за хората без зрение
или слух в Народна република Китай.
Преподавател по лечебен масаж положи началото на това обучение през есента на 2000 г. През май 2001 г., април
2002 г. и април 2003 г. незрящата швейцарска физиотерапевтка Моник Асал
дойде в Ласа, за да проведе въвеждащ
курс по физиотерапия за един масажист
и желаещите ученици. Вече няколко от
тях основаха свои собствени клиники за
лечебен масаж.
n Музикално образование – професионални музиканти преподават на особено надарени незрящи ученици по пеене, свирене на различни инструменти и
композиране.
n Животновъдство – незрящите ученици научават как да се грижат за крави,
коне, прасета и пилета.
n Производство на млечни продукти – добив на прясно мляко и направа
на кисело мляко и сирене (от лятото на
2004 г.). Произвеждат се няколко вида
сирена, както следва: Тибетско планинско сирене; Ласарела; Тибетино (с натурален, чеснов и лучен вкус).
n Хлебопроизводство. Произвеждат
се няколко вида хляб – бял, със стафиди, плитки и ролца.
n Земеделие – производство на био
зеленчуци и зърна (от лятото на 2004 г.).
n Ръкоделие – плетене, шиене и
кошничарство (от лятото на 2004 г.).
n Готварство – обучение по готвене.
n Производство на тор – обучение
за добив на компост.
Приходите от продажбата на всички
продукти се използват частично за покриване на текущите разходи за производство.
И в двата центъра – подготвителното училище в Ласа и фермата за професионално образование – децата учат как
да боравят с компютър. Средно около
60 ученици се обучават във фермата за
професионално образование. Някои от
тях посещават редовното начално учи18

лище до фермата. Сред тях обикновено
има и около 15 незрящи ученици, които
ходят на основно или средно училище в
Шигаце.
3. ПЕЧАТНИЦА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИЛИЩЕТО
Създадена бе печатница за брайлови материали на тибетски език, за да
се осигурят учебни пособия за четене и
работа на учениците, които посещават
училището и програмата за професионално образование. Незрящият немски
математик Еберхард Хан разработи компютърна програма за преобразуване на
тибетски текстове в тибетски брайл. Допълнителна подкрепа оказа Крис Уолкър
от Чикагския университет. Американската фирма Дюксбъри, разработваща
компютърни програми за отпечатване
на брайл, добави тибетската писменост
към останалите езици, с които работи.
Тибетските текстове вече могат да бъдат набрани на компютър посредством
Уили транслитерейшън, след което програмата преобразува тибетските букви
в тибетско брайлово писмо, което може
да се отпечата на хартия. Първите брайлови книги на тибетски бяха отпечатани
през август 1999 г. Днес Гиендсен ръководи това звено.
4. ПРОЕКТ ЗА СЕБЕИНТЕГРАЦИЯ
Скоро след началото на проекта
пролича, че неговото въздействие върху
учениците бе много положително. Деца,
които бяха израснали в условия на пълно изключване от живота на обществото,
откриха, че не са единствените с подобна участ. Те можеха да споделят изживяванията си и да се срещнат с незрящи
хора, които изпълняваха различни задачи и професии. Отношението към всички ученици беше еднакво. В рамките на
няколко дни силата и самоувереността
на децата нарастваше значително. В
случай че някое от тях кажеше, че не
може да изпълни дадена задача, учите-

лите и екипът на проекта отвръщаха, че
Сабрие и незрящите преподаватели са
се справили, въпреки слепотата.
Учениците, участващи в проекта,
показаха, че растящата им себеувереност бе една много важна стъпка по
пътя към способността за справяне с
ежедневието в обществото. Един ден
няколко от децата се разхождали в центъра на Ласа и някакви номади взели да
ги обиждат с думите: „Ей, тъпаци кьорави!“. Киензен, най-големият в малката
групичка, се обърнал и отвърнал: „Да,
аз не виждам, но не съм тъпак. Ходя на
училище и мога да чета и пиша. Мога
да го правя дори в тъмното! Ти можеш
ли?“. Номадите били много изненадани.
Те не можели да пишат, защото никога
не били посещавали училище. Подхванали разговор с учениците и след около
6 месеца доведоха малко незрящо момче от тяхната област в училището. Този
пример показваше колко важно е за децата да знаят, че те са ценени членове
на обществото. Ние искахме да възпитаме учениците да не се смущават, че
са незрящи, а да гледат на това като
на дадено качество. Някои хора са с големи ходила, други – с червена коса, а
трети – незрящи. Те трябваше да могат
да се изправят пред обществото и да заявят: „Аз не виждам. И какво от това?“.
В някои слоеве на тибетското общество битува вярването, че слепотата е
наказание за злодеяния през предишен
живот. Поради голямото внимание от
страна на медиите в ТАР и континентален Китай, обучителният център на
ББГ се посещаваше от много тибетци и
китайци, любопитни да узнаят какво се
случва там. Когато пред тях застанеха
щастливи незрящи деца, мнозина се
учудваха от тяхната увереност. Обикновено някой от екипа им обясняваше, че
тези деца не бяха наказани от съдбата,
а това бе тяхното предизвикателство за
един по-добър следващ живот. Посетителите явно бяха склонни да приемат

подобно тълкувание и внезапно започваха да показват повече уважение към
незрящите.
Първоначално ББГ възнамеряваше
да обучи хора за работа на терен, които
редовно да съветват учениците. В началото получавахме подкрепа от някои
членове на екипа на „Спасете децата”,
които и без това посещаваха училището
почти всяка седмица. След едва няколко месеца работа обаче установихме,
че възпитаниците ни се справяха наистина добре и успяваха да се интегрират
в класа и училището си. Екипът на ББГ
обмисли положението и установи, че то
не можеше да се нарече реинтеграция,
защото децата не са били интегрирани
никога преди това. Процесът не можеше
да се назове и включване, защото това
не означаваше нищо в дадения случай.
Обикновено социалното включване е
един пасивен процес.
Въпросите, които следваше да бъдат зададени, бяха:
- Ако вкарахме незрящи ученици в
редовно начално училище, това означаваше ли, че сме ги интегрирали? Какво
се случваше с тях по време на междучасията? Имаха ли приятели? Как се държаха с тях учителите? А другите хора в
и около училището?
Подготвените от нас незрящи ученици показваха на всички на какво бяха
способни, за какво се нуждаеха от помощ и с какво можеха да помогнат на
зрящите си съученици.
Екипът на ББГ забеляза, че те имаха много приятели, но и някои съперници, а това показваше, че интеграцията
им е действителна и че незрящите не се
нуждаеха от по-особено отношение. Ето
защо ББГ измисли понятието „себеинтеграция“, с което да опише този процес.
Децата имаха добра основа от знания и
още по-важно - достатъчно себеувереност, за да можеха да се интегрират в
училището, ежедневието на обществото
и дадена работа. Двама ученици, Кила и
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Диги, които учиха лечебен масаж и физиотерапия, завършиха през ноември
2003 г., а през декември основаха собствена клиника. Много ученици последваха примера им.
Днес вече много незрящи деца посещават редовни училища за начално,
основно и средно образование. Няколко
ученици също написаха гао-као и сега
успешно се обучават в университети в
Тибет и континентален Китай.
Моделът за себеинтеграция получи
международно признание и се прилага
и в други части на света. Той е съсредоточен върху уменията, а не върху неспособността на всеки ученик. Мотото на
ББГ гласи: „Овластете незрящите, преди да се превърнат в инвалиди!“.
5. ДЕТСКА ГРАДИНА „КИКИ“
Кийла е една от бившите възпитанички на ББГ. Тя създаде детска градина „Кики“. Това е първата интегрирана
детска градина в Китай, в която незрящи и виждащи деца учат заедно. Децата
се подготвят да посещават занятия или
в подготвителното училище на ББГ, или
да се интегрират в първи клас на редовно начално училище.
През последните 6 години бившите
незрящи ученици Нийма Уенгдуи и Гиендсен бяха главните ръководители на
обучителния център. Те получиха специализирано обучение в Индия, Малайзия, Япония, Англия и САЩ. Ауанг Дролма, която преди работеше в европейското ни начинание в Панама, ръководеше
фермата за професионално образование на ББГ.
МЕСТНА ПОДКРЕПА
Нищо от описаното по-горе не би
било възможно без сътрудничеството
с Федерацията на инвалидите в Тибет
(ФИТ). От 2001 г. насам Сабрие Тенберкен и Пол Кроненберг си съдействат с
ФИТ, подразделение на известната и успешна Федерация на инвалидите в Ки20

тай, основана през 80-те години на 20-и
век от Дън Пуфан, инвалид и син на Дън
Сяопин.
През ноември и декември 2001 г. трима преподаватели на ББГ и г-н Уангчен
Гелек - тогавашен заместник-председател на ФИТ, отиват в Марбург в Германия.
И четиримата преминават подробен курс
по ориентиране, мобилност и специални
помощни техники за зрително затруднени в училището „Карл Стрехл”, което е
един от най-добрите образователни центрове за незрящи в света.
ОБЩЕСТВЕНО ВНИМАНИЕ
Дейността на ББГ е отразявана в
много вестници, списания, радиопредавания, телевизионни обсъждания, документални филми и книги не само в Китай, но и в целия свят.
Книгата на Лу Шенг „Сабрие и нейното училище за незрящи деца в Тибет“
е издадена на китайски и английски език
от Министерството на човешките права
в Китай.
Сабрие Тенберкен е написала 3 книги за ББГ, една от които – „Моят път води
към Тибет“, е преведена на 16 езика и
придобива световна известност.
Национални и международни филмови производители направиха и няколко документални филма. Най-известен
от тях е филмът Блайндсайт (Слепозрение), отличен с 4 награди от международни филмови фестивали.
Преведе от английски
Иван Карастоянов

„ПРОЧЕТИ МИ С ПРЪСТИ“

На 24 ноември тази година се състоя поредното събитие по случай
90-годишнината от създаването на
Националното читалище на слепите
„Луи Брайл - 1928“. В залата на читалище „Природа и наука 1938 г.“ се
проведе първият по рода си маратон по художествено четене на брайл
“Прочети ми с пръсти“. Оригиналната идея дължим на най-младия член
на читалищното настоятелство Ваня
Димитрова, която вложи много енергия и усърдие за нейното осъществяване.

У

частниците в маратона бяха изправени пред предизвикателството да прочетат пред публика
подбран предварително откъс от художествен текст, като целта бе той да
бъде прочетен гладко и изразително.
Този път задачата на журито не беше да

оцени скоростта, а умението за четене с
разбиране и артистична интерпретация
пред публика.
В състава на тричленното авторитетно жури бяха писателят Георги Господинов, актрисата Ангелина Славова и
учителката по български език и литература Ванюша Гигова.
Участие в надпреварата взеха ученици от СУУНЗ „Луи Брайл“ - София,
студенти в СУ, УНСС, Музикалната академия и НБУ, преподавател по информационни технологии и юрист. Част от
участниците не са завършили специализираните училища за ученици с нарушено зрение. Поздравления за смелостта им!
Половин час преди началото на състезанието всеки участник получи откъс
от художествен текст с дължина около
три-четири брайлови страници, който му
се падна по жребий. Ето откъсите, които
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бяха прочетени, и имената на участниците по реда на тяхното явяване:
- „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов - Хриси Пачалова, студентка в НМА
„Проф. Панчо Владигеров“, първи курс;
завършила СУ „Отец Паисий“, Враца;
- „Ветрената мелница“ от Елин Пелин - Сейди Юруков, юрист, учил в СОУДНЗ „Луи Брайл“;
- „Крадецът на праскови“ от Емилиян
Станев - Радостина Павлова, ученичка
в СУУНЗ „Луи Брайл“, София, 12-и клас;
- „Серафим“ от Йордан Йовков –
Станимира Пейчева, ученичка в 11-и
клас на СУУНЗ „Луи Брайл“, София;
- „Приключенията на Лиско в гората“
от Борис Априлов - Моника Методиева,
второкурсничка в НМА „Проф. Панчо
Владигеров“, завършила СУУНЗ „Луи
Брайл“;
- „Приключенията на Лиско по море“
от Борис Априлов - Гюнер Апти, първокурсник в СУ „Свети Климент Охридски“,
възпитаник на СУ „Васил Левски“ - Хасково;
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- „Мечо Пух“ от Алън Милн - Виктория Димова, магистратура „Международни отношения“ в СУ „Свети Климент
Охридски“, завършила СОУДНЗ „Луи
Брайл“;
- „Том Сойер“ от Марк Твен - Даниела Кочева, завършила българска филология, в момента студентка в УНСС,
възпитаник на СОУДНЗ „Луи Брайл“;
- „Другари“ от Ангел Каралийчев Илкай Осман, ученичка в 11-и клас на
СУУНЗ „Луи Брайл“, София;

- Урок по немски от „Автобиография“
на Бранислав Нушич – Денис Попов,
второкурсник в НБУ, учил в СУУНЗ „Луи
Брайл“;
- „Печената тиква“ от Елин Пелин Румяна Димитрова, преподавател по
информационни технологии, завършила
СОУДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ Варна;
- Урок по география от „Автобиография“ на Бранислав Нушич - Кристиян Григоров, завършил българска филология, в
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момента студент по философия, възпитаник на СОУ „Христо Ясенов“ - Етрополе.
Откъсите бяха подбрани професионално с помощта на Ангелина Славова и библиотекарките на НЧС и СУУНЗ
„Луи Брайл“. Прочетени бяха с много
чувство и артистичност. Залата беше
пълна и публиката се забавляваше искрено, а журито бе толкова затруднено в
своя избор, че се принуди да обяви допълнителна втора награда извън предвиденото.
А ето и имената на победителите.
Трета награда спечели Румяна Дими24

трова; втора награда получиха Кристиян Григоров и Илкай Осман; първата
награда журито даде на Сейди Юруков.
Гласовете на публиката спечели Илкай
Осман.
Всички в залата преживяхме една
чудесна вечер с големите писатели,
техните герои и прекрасните гласове
на четците, които ги пресъздадоха.
Благодарим на Ваня за вълшебната
литературна разходка и й пожелаваме
осъществяване на още много подобни
мечти.
Савка Кацарска

ЮБИЛЕЙ

10 ГОДИНИ Център за социална
рехабилитация и интеграция за
хора с увреждания - Габрово

На 13 ноември – Световния ден на
незрящите хора, Центърът за социална
рехабилитация и интеграция за хора с
увреждания - Габрово отпразнува 10-годишен юбилей.
В словото си ръководителят Стефка
Пенчева каза: „Посвещаваме този ден
на хората, които вървят в мрака, а от тях
към другите струи светлина; на хората,
които живеят с болката, но всеки ден
надмогват своите и чуждите ограничения, удовлетворявайки най-човешката
си потребност – да си потребен на другите. Поднасяме благодарност за подкрепата на нашите приятели, придружители и доброволци, на партньорите
от държавните и общински институции,
неправителствения сектор, бизнеса и
медиите, на колегите от социалните услуги, с които заедно работим за повишаване на качеството на живот на хората в
риск от нашия град“.
Презентация от 10 теми, текст и картини представи 10-годишната история на
центъра: емблематични моменти от пря-

ката работа с клиентите, актуални информационни и комуникационни технологии,
иновативни услуги, богат спектър от технически помощни средства, прекрасни
колекции от изделия на арт-терапията.
Екипът на ЦСРИ разбира потенциала
на услугата като професионална и творческа работа за постигане в дългосрочна
перспектива на споделената визия на нашия център - развитие на устойчива услуга, която функционира като надежден
партньор и точен коректив на държавата за повишаване на качеството на живот на хората с различни по вид и степен
трайни увреждания. Предоставянето на
социалните услуги за нас е партньорство и взаимодействие между обучени
специалисти и мотивирани потребители,
което върви в посока ясно дефиниран
проблем, работещо решение, позитивна
промяна. Нашият стремеж е да вложим
общите си усилия в превръщането на
ЦСРИ в свободно пространство на заедност, взаимопомощ и подкрепа. Социалната работа да провокира най-доброто от
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хората, да насърчава креативни нагласи
за успешна житейска, професионална и
творческа реализация. Общият ни живот
в труд и градеж да стимулира израстването на всеки, да гарантира просперитета на всички.
Най-важното – хората!
Най-ценното – животът и здравето!
Най-доброто – удовлетвореността от качеството на услугите!
Заместник-кметът на община Габрово г-жа Нела Рачевиц поздрави
юбилярите и подчерта: „Впечатлена
съм от разнообразието на дейностите
и услугите, които предлагате, и резултатите, които са постигнали потребителите. Предлагам ви да разширите
партньорството си с центровете за
настаняване от семеен тип. Това ще
е възможност за изява на вашите клиенти и празник за живеещите в ЦНСТ.
В навечерието на коледните празници
споделяйте с повече хора сътвореното
от вас. Така ще изпитате истинско удовлетворение и ще направите повече
хора щастливи“.
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Народният представител Кристина
Сидорова благодари за възможността
да бъде отново сред хората от общността: „Аз съм ваш приятел и съмишленик.
В момента в парламента обсъждаме
най-важните закони за хората с увреждания и за социалните услуги. Готова
съм да чуя и да отстоявам всяко ваше
продуктивно предложение и то да стане
работещо решение“.
Заместник-областният управител г-жа
Мария Пенева прочете поздравителен
адрес и подчерта традициите в партньорството на областната управа и Центъра
в създаването на условия за по-активно
социално включване на хората с увреждания, за успешна житейска и професионална реализация.
Специалисти от социалните услуги в Габрово поднесоха поздравления и подаръци, изработени от техни
клиенти. Всеки от участниците в събитието получи подарък за спомен от
първия юбилей на ЦСРИ.
Стефка Пенчева

КРИСТИЯН ГРИГОРОВ ПОСЕТИ
ДРЕВНИЯ ФИЛИПОПОЛ
Да, наистина. На емблематичния
13 ноември - Международния ден на
слепите и Световен ден на добротата,
журналистическата икона Кристиян Григоров от интернет радиото „Брайл FM”
благоволи да посети древния Филипопол и си похапна с нескрит апетит, да не
кажем лакомо, пловдивски фасул в кафе-аперитива „При бай Стоян“. Похапна
си вкусния фасул в компанията на своя
асистент Ангел Арангелов, на Димитър
Стоянов и на Ангел Сотиров - един от
организаторите на срещата му с негови
почитатели, колеги и приятели.
Събитието откри Ангел Сотиров с
кратко въвеждащо слово, в което припомни как се появяват въпросните дни
и представи твърде лаконично изтъкнатия радиожурналист, като му предостави думата сам да се допрезентира пред
любознателната публика. Срещата продължи почти 75 минути. Крис говори
пространно, откровено и самокритично
за своя досегашен живот цели 60 минути и беше готов, подобно на изумителния Фидел Кастро, да говори още 6 по
60, ако не беше навреме озаптисан от
организаторите. Думата получиха за въпроси и оценки и присъстващите в препълнената зала на Националния център
за рехабилитация на слепи. Пенка Иванова помоли много уместно госта да ни
изпее нещо акапелно, на което той откликна мигновено с песента на Развигор
Попов „Знае ли някой“. „Кой е най-неудобният въпрос, който сте задавали
досега?“, запита го колегата му по перо
Кирил Дамянов. „Може би въпросът ми
към председателя на ССБ Васил Долапчиев докога смята да председателства“

– отвърна Крис. „В неправителствените организации председателството се
определя от моженето, а не от броя
на мандатите“, отговорил спокойно интервюираният. Димитър Стоянов изказа спонтанно и не особено пестеливо
своята възхита от талантите на Крис и
от неговата самокритичност. Към забележителната среща прояви интерес и
главният редактор на международния
електронен вестник „Сияние“ Мария
Герасова, чийто диктофон бе включен
почти през цялото време. Легендарният
радиоводещ от София, разбира се, не
пропусна да благодари на всички, проявили интерес към неговата не съвсем
скромна персона.
Но кой е Кристиян Григоров? Сляпото момче на количка се ражда преди
24 години в семейството на етрополски
предприемач-ресторантьор. Като медийна звезда Крис блясва през 2006 година, когато е едва на 12 години. Това
се случва благодарение на автобиографичната му книга „Моят живот“. За набирането на височина и повече блясък
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на медийния небосклон силнисимо спомага и гостуването на Крис в „Шоуто на
Слави” през 2007 година. Реализира се
отдавнашната му мечта да пее с „Ку-Ку
бенд“. На 16 години става автор и на
приключенската книга „Хог и неговата
банда“ (2010). Повече от три години магистрантът по философия и български
език и литература Кристиян Григоров
е незаменим водещ на знаковото седмично едночасово предаване „Отзвук“,
представящо български и чуждестранни
новини за хората с увреждания и радващо се на изключителен слушателски
интерес.
И накрая да ви доставя малко сведения за тези два забележителни дни,
споменати в началото на настоящия
текст. Само месеци след своето учредяване на 24 октомври 1945 и по повод
200 години от рождението на Валентин
Аюи - първия в света обучител на невиждащи хора, Организацията на обединените нации решава да обяви неговата
рождена дата за Международен ден на
слепите. Честването на 13 ноември и
като Световен ден на добротата (World
Kindness Day) е свързано с това, че на
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този ден през 1998 г. в Токио е открита
Първата конференция на Световното
движение за доброта, в която участват
САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Япония, Тайланд и Сингапур.
Ангел Сотиров
Снимки: Ели Каназирска

ДИСКУСИЯ

Не искам жълто
списание
Чета списание „Зари“ от постъпването ми в Съюза на слепите през
далечната 1978 година. То е изключително интересно за мен, защото
съдържа информация за живота на
слепите хора в България и чужбина, представя успешни незрящи специалисти, творци и спортисти, популяризира нови технологии и други
промени, подобряващи нашия живот.
При разработването на дипломните
ми работи съм ползвала множество
публикации в списанието от известни
специалисти в областта на специалната педагогика, психологията, рехабилитацията и трудовата реализация
на незрящите.

П

рез последните години обаче наблюдавам с нескрито разочарование как в нашето списание си пробиват път станалите модерни в съвременните медии негативизъм, омраза и
дори оклеветяване, добрите новини се
заместват със скандали и дори нецензурни писания. Това ме огорчава, защото аз възприемам нашето списание като
трибуна на постиженията, добрите примери и позитивните послания.
Не искам нашето списание да става
жълто! Не искам да чета провокативни
материали, които не носят идеи, а само
безполезен сарказъм. Не искам в рубриката „Дискусия“ да се поместват напад-

ки и дори обидни квалификации. Смятам, че дискусиите трябва да съдържат
различни мнения по важни и значими
обществени въпроси, а не заяждания
на дребно. Не искам да повярвам, че
български професор, доктор на педагогическите науки, може да се обръща с
такава ненавист към майките на деца с
увреждания – та нали той цял живот е
работил за подкрепа на тези деца и техните семейства! Не искам никой никога
да преживява трагедията да имаш дете
с увреждания и да не можеш да му помогнеш!
Искам нашето списание да бъде огледало на постигнатите резултати, на
успешните хора, на добрите идеи и проекти, на положителния образ на незрящите хора като пълноценни личности,
на позитивни послания към обществото.
Искам редакторите да не допускат материали, в които не се спазва добрият
тон и съдържат обидни, клеветнически и
дори нецензурни изрази. Искам нашето
списание да бъде на ниво, за да привлича общественото доверие и уважението към нашия съюз и самите незрящи
граждани.
Много ли искам?
Веселина Стоилова
Варна, 21.11.2018 г.
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ИМПРЕСИЯ

Писмо до дядо Коледа

Здравей, мили дядо Коледа!
Аз съм Кирчо от град Пловдив и съм
на 5 годинки и 8 месеца.
Знаеш ли колко е студено у дома!?
Няма ток от една седмица и не
мога да си стопля ръцете, за да напиша това, което ме мъчи.
Преди да ме напусне, мама ми каза
да ти пиша, защото ти изпълняваш
всички детски мечти.
Ето го моя списък с коледни желания:
Ако може, оправи къщата, в която
живеем, защото тя тече отвсякъде,
прокапа дори в леглото.
Преместихме се в друга, но там не
ми харесва.
Не харесва и на сестра ми Димето.
Вчера се скарахме с Невена и тя
накара Сотир да не ми оправи тран30

зисторчето, на което си пеехме с
Димето.
Моля те, дядо Коледа, направи Невена по-добра, та дано позволи на Сотир да отстрани повредата, та пак
да си пеем с Димето.
Дядо Коледа, тук е хем весело, хем
тъжно.
Всички се карат постоянно.
Държат се много странно.
Един ден се бият, на другия сядат
на пейката и пият лимонада от голямата бутилка.
Аз пих един път, но не ми хареса.
Мирише много лошо.
Борко от другия вход каза, че една
вечер, след като са изпили лимонадата, Тошко е пишкал в шишето и затова мирише лошо.

Мили дядо Коледа, ако може, прати
Снежанка да почисти градинката зад
пейката, на която седим с децата.
Тук всеки чака другия да му свърши
работата и никой не чисти.
Станчо от съседния вход има куче.
Кучето идва да си играе с мен и Димето, а той му крещи и псува по него. Колито – Доли, ме целува, а той псува.
Моля те, направи така, че Станчо
да не се кара на Коли-Доли.
Дядо Коледа, на пейката пред нашия блок идват да сядат деца от съседните блокове. С тях пеем песнички и пием лимонада. Само че старият
Мехмед не им дава да сядат на нея.
Нали всички пейки са наши, на всички, които живеем тук!?
Дядо Мехмед се скара и с леля Куна.
Един ден тя не издържа и го фрасна с
чехъла по главата, а той взе да я дърпа за косата.
Дойде чичко милиционер и ги разтърва.
Моля те, дядо Коледа, направи
така, че дядо Мехмед да не се кара с
леля Куна.
Иначе при нас е много тихо и спокойно.
Само дето Невена пуска радиото
много силно и пречи на Димето да спи.
Аз помагам на Невена да пазарува,
но децата от блока ми се подиграват,
защото тя се преструва на болна и ме
използва да й нося покупките от близкия магазин.
Моля те, направи така, че Невена
да не е толкова лоша, а Сотир да ни
оправи разваленото транзисторче,
та Димето пак да може да пее.
Дядо Коледа, колко много искам
снегът да завали и да не спира цяла
година!
В нашия комплекс, който сигурно
е по-стар от теб, има много дупки по
пътя.
Възрастните съседи казват, че не
помнят кога е било последното ремонтиране на тротоарите и пътната
настилка.
Димето всеки ден казва на чичко
Виктор да замаже дупките, но той

дали е глух и не я чува - не знам, дали
пък не иска и това не знам.
Чичко Виктор казва, че нямал парички за ремонта.
Ние с децата мислим да му съберем от нашите пари, които ни дава
чичко Борисов.
Дядо Коледа, ти можеш ли да дадеш малко парички да купим каквото
трябва за дупките!?
Мили мой дядо Коледа, моля те от
душа, ела и оправи нашия комплекс!!!
Мама казваше, че на Коледа се правят и получават подаръци.
Аз не искам нищо за мен.
Знам, че е странно това да не искаш подарък за Коледа, но аз така мисля - дай на другите, а дядо Боже ще
даде на теб.
Вие нали сте приятели с него!
Кажи му, ако някъде го срещнеш по
света, много здраве от Кирчо от Пловдив.
Скоро ще му ида на гости.
Преди това искам ти да дойдеш в
нашия комплекс и да оправиш всички
поразии, които са направени в него.
Вярно, че хората, които живеят
тук, сами си ги правят, но ти си добър
и ще им простиш лудориите.
Да не забравиш да доведеш и Снежанка.
Ако знаеш колко много листа са нападали по пътеките, няма да можеш
да минеш с шейната през тях.
Хайде довиждане, мили дядо Коледа!
Става късно и Димето ме вика да
си лягаме.
Да поспим, докато Невена не е пуснала радиото.
Целуваме те с моята сестричка и
те чакаме с нетърпение.
Целуни от нас Снежанка и твоите
елени.
Не влизай през комина на блока, защото снощи Тошко го напълни с празни бутилки от лимонада.
Твой Кирчо от Пловдив
Кирил Дамянов
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Нека бъде вълшебна
Бъдни вечер и благословено
Рождество Христово!
Нека светлите празници да осмислят дните ви!
Щастието и добротата да бъдат ваши спътници – в
делник и празник. Пожелаваме ви вдъхновението
на добротворци и търсачи на нови светове!
Пожелаваме ви най-красивите дарове
на съдбата – надеждата и любовта!
Нека най-чистите човешки помисли бъдат ваша
пътеводна звезда!

Светли Коледни празници!

Обява

Уважаеми читатели,
От новата 2019 година
Звукозаписното студио при ССБ
отново предлага услугата запис на
60 диска срещу сумата от 50 лева!
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