ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ Една година с лабрадора-водач Вита

Една година е нищожно малко време, когато става въпрос за историята на света, но когато става
въпрос за човешкия живот, това е немалък времеви отрязък. А ако през този период се е случила
значима промяна, то той става в известен смисъл незабравим.
Моето желание да имам куче-водач датира още откъм края на 90-те години на 20-ото столетие, когато
бях още студент по история в най-старото висше училище у нас. Но тогава информационните
технологии не бяха на сегашните достъпни за незрящите нива. Интернетът не бе кой знае колко
достъпен за нашите "досовски говорилки". В началото на настоящето хилядолетие и вече като
докторант, отново в СУ "Свети Климент Охридски", моето желание не бе угаснало, но скъпите кучета,
за които имах информация, бяха от Германия и категорично не бяха посилни в ценово отношение за
български незрящи. Информацията, която имах ми бе предоставена най-вече от Албена Алексиева,
която по него време се мъчеше да направи тази услуга по някакъв начин по-достъпна за нашего брата.
Така в общи линии изминаха годините, за да се стигне до първите месеци на 2006, когато с любезното
съдействие на служителите във фондация "Очи на 4 лапи" си попълних документите и станах кандидат
за куче-водач, което щеше да бъде обучено в България. В този период на моя живот аз вече се готвех за
защита на докторската дисертация и след нея щях да имам достатъчно време да се адаптирам с
евентуалното си куче-водач. Но както много неща, така и това ми намерение претърпя крах, защото се
получи сериозно изчакване, докато "моето" куче се появи. То се появи в лицето на Виконта MTel или
просто казано това беше Вита. Вита е чудесен над 30-килограмов черен, лъскав Лабрадор ретривър,
който като бебе е закупен от развъдник в Чехия. Както е присъщо на тяхната порода, Вита е
изключително социално, любвеобилно и добродушно същество. Но годината вече бе 2007, а аз работех
като експерт в Министерството на образованието и науката, което обстоятелство бе малко деликатно,
тъй като това бе прецедент за българската администрация. За първи път човек с нулево зрение и с
куче-водач щеше да работи в държавните структури. Законът за интеграция на хората с увреждания не
е подминал и този въпрос, който засяга кучетата-водачи. Чл. 34 ал.4 и чл. 38 ал. 3 дават достатъчно
основание да се сметне, че България като цяло е позитивно настроена за интеграцията на хората,
имащи куче-водач. Вита е куче-водач и по смисъла на ал. 14 от параграф 1 от допълнителната
разпоредба в същия закон - т.е. има си всичко, което я прави специализирано куче. У нас кучетата в
помощ на хората с увреждания са освободени от данъка, който се плаща за кучетата домашни
любимци. Вита е обучена в първото у нас училище за кучета-водачи към фондация "Очи на четири
лапи", което се намира в близост до комплекса на незрящите на бул. "Европа" в София. Училището
официално бе открито на церемония, която се състоя на 27 април 2007. Както вече писах, положението
ми на държавен служител изискваше внимателно да премисля всеки ход, който се отнасяше до
кучето-водач. Чисто нормативните текстове не са достатъчни ако така нареченото общество не е
подготвено да приеме дадена новост.

За щастие предизвикателството се уреди твърде задоволително, що се отнася до служебното ми
положение. След това трябваше изцяло да се съсредоточа върху обучението, което всъщност щеше да
покаже дали с Вита сме един за друг. Обучението протече по формулата 1 седмица в училището плюс
1 седмица по моите маршрути. Първата седмица преминава в училището, където основно кучето
трябва да подразбере, че за него ще има друг човек, който ще изисква от него подчинение и работа. До
момента инструкторът е човекът, когото кучето боготвори. Преходът от инструктора към
бенефициента е твърде бавен. Началото за мен бе поставено с пристигането ми в училището, което
стана на 15 юли 2007. Това бе рожденият ден на Вита, тя навършваше 2 години. В България кучетата
се обучават по така наречената маршрутна система, т.е. кучето се обучава да заведе своя стопанин по
маршрут от точка А до точка Б. Кучето се обучава да води от дома до работата и обратно, от дома до
магазина и пр. При изработване на маршрута се маркират ориентири, които за кучето са задължителни,
т.е. то води от ориентир до ориентир стопанина, а той от своя страна следи стриктно кучето да не се
разсее и да тръгне в друга посока. Когато кучето спре, незрящият човек, който в дясната си ръка държи
белия бастун "вижда" с него причината, поради която водачът е спрял. По установено правило
кучетата се обучават винаги да стоят от лявата страна на човека, но разбира се при нужда се обучават
кучета и за отдясно. Маршрутното обучение е руският модел, който може би е по-добър за
ненормалните условия, в които живеем. Западният модел е по командна система - при нея незрящият
последователно дава команди - напред, наляво, надясно и пр. Но при този модел средата трябва да е

"приятелска", а не "враждебна" и човекът трябва да е добре запознат с нея. Вита основно е обучена по
маршрутната система, но също така притежава сериозни умения и по командната. След една седмица,
която протече с интензивни тренировки и лекции под вещото обучение на главния инструктор в
училището Мартина Маринова, ние с Вита на 21 юли пристигнахме вкъщи, където вече щеше да бъде
и нейният дом. За двете ми дъщери, Вики и Ани това бе голямо събитие, защото никога по-рано не са
съжителствали с куче и имаха голямо желание да имаме нов член в семейството. За съпругата ми Руми
не може да се каже, че това бе нейна мечта, но тя успя да се овладее и да понесе стоически първите
месеци на новата ситуация. Апропо, първият ден на Вита в новото жилище бе твърде драматичен,
както за нея, така и за цялото семейство, а най-вече за малката ми дъщеря Ани. Ани след много
настояване и натиск се бе сдобила наскоро с коте. Разбира се аз знаех, че кучето-водач има търпимост
към домашните любимци. Това мое знание бе придобито от самостоятелната теоретична подготовка,
която се опитах да си направя по отношение на кучетата-водачи преди моето обучение. В материалите,
с които се запознах, трябва да призная, че субективизмът е твърде силен. На моменти кучето-водач се
идеализира, което обстоятелство води до заблуди, от които никой, а най-малко бъдещите ползватели
на куче-водач, няма нужда. При Вита се прояви нетърпимост към котката и бурна агресия. Трябваше
мигновена реакция - или Вита се връщаше в училището да очаква своя нов стопанин, или котето
трябваше да напусне дома. След още един-два опита по категоричен начин се изясни, че не може да
има съжителство между двете същества. Ани, след много сълзи и обяснения, сама взе решението да се
раздели с котето, тъй като в противен случай по нейните думи: "Заради мен тате няма да има
куче-водач, ако запазя котето!".
В този момент бях наистина на крачка, дори на стъпка от решение да се разделя с мечтите си за
куче-водач. Детското мъжество бе по-голямо и котето си отиде.
Така с този сериозен момент започна интегрирането на Вита в семейството ни. Втората седмица от
обучението премина отново в изнурителни тренировки под палещото юлско слънце. Два маршрута
бяха приоритетни - първият до поляната, където кучето се разхожда и извършва своите физиологични
потребности, а вторият бе до работното ми място.
С Вита аз установих в каква мърсотия живеем. Около блоковете е пълно с най-различни отпадъци, в т.
ч. и хранителни. Особено вечер, когато се разхождаме с Вита, сме забелязвали по какъв безогледен
начин се изхвърлят битови отпадъци през прозорци и балкони.
Много интересно щеше да бъде за мен, ако не бях толкова притеснен, как се възприема кучето-водач
от околните, включително и в масовия транспорт. За огромно щастие повечето хора обичат кучетата и
това обстоятелство много ми помогна да се чувствам добре в градския столичен транспорт. Разбира се,
имал съм случаи, когато някой възмутен гражданин повдига въпроса, че липсва място за хора, а пък
кучета се возят. Но обикновено, когато му разяснят останалите пътници, че това е куче-водач
гражданинът се успокоява. Друго нещо, което не съм подозирал, че е налице, това е голямата
изобретателност на тези, които почистват контейнерите за смет - почти всеки път кофите се поставят
на различни места, но никога на едно и също. Пълно отсъствие на всякакви стандарти за това как и
къде да се поставят контейнерите. Най-често те се поставят в средата на тротоара по начин, който не
позволява свободно минаване и човек трябва или да слезе на пътното платно, или да отиде в калта, за
да може да си продължи пътя. Мисля си, че основната цел е да се поставят сметосъбирачките по начин,
който възможно най-много да пречи на хората. Твърде интересно обстоятелство бе фактът, че Вита бе
научена да спира пред локвите - нещо изключително правилно. Но в началото на дъждовния есенен
период почти на всяка крачка Вита спираше, а аз трябваше да се навеждам и да я хваля за това, че ме е
предпазила от поредната локва. Защото кучето-водач за всяко препятствие, което е показало на своя
стопанин, трябва да получи ласка и похвала, а в началото и голямо количество лакомства. Честотата на
локвите ни принуждаваше да се движим с твърде ниска скорост и Вита постепенно се научи локвите с
малък обем просто да ги прецапва, без да им обръща внимание.
Съществен проблем са надвисналите клони над тротоарите, които Вита, а и като цяло кучетата трудно
забелязват. Но отново стигаме до организираността на живота, който водим по нашите географски
измерения. Трябва да се има предвид, че скоростта на придвижване на незрящ човек с куче-водач е
много висока и един незабелязан клон може да доведе до сериозна травма на човека.
Голям проблем бе липсата на възможност кучето-водач да пътува свободно в БДЖ. Трябваше с
изрична телеграма някой си БДЖ-началник да изпрати по точно определен маршрут, в точно

определен ден, че куче-водач ще пътува и пр. Тази пречка вече е преодоляна и от началото на 2008 на
кучето-водач му се издава билет с 50 на 100 намаление, срещу лична карта, с която кучето-водач е
снабдено от училището.

Друга слабост, която е присъща на Вита, това е нейната склонност към разсеяност. Но за това голям
принос имат хората, които я галят или й се радват, когато е на работа. Нерядко се случва без
разрешение в градския транспорт хора да започнат да милват Вита, което по принцип не бива да се
случва. Но като се има предвид, че у нас интеграцията на хората с увреждания прохожда, то не бива да
се сърдим на тези хора, тъй като може да се постигне отрицателен ефект.
Трябваше да се разделя с много митове, които бях акумулирал за това що е точно кучето-водач.
Трябваше да разбера, че кучето-водач не е жив робот или просто вещ, а то е живо същество, което има
своите потребности. Кучето трябва да се извежда да задоволява физиологичните си потребности.
Трябва да има минимум 2 разходки дневно. Когато види други кучета, Вита е особено чувствителна и
дори понякога откровено се кара с тях. Кучето от породата Лабрадор е изключително лакомо
същество, което има своите големи плюсове, че много бързо научава даден маршрут, защото знае, че
ще получи лакомство. Но тази привичка има също много минуси, тъй като, ако стопанинът не е
достатъчно внимателен, то би могло да погълне някой отпадък, който след това да повърне. Първите
месеци Вита много често повръщаше у дома. Този факт за човек, който не е подозирал за подобни
проблеми може да го доведе до отчаяние. Друг проблем, за който не съм подозирал, е падането на
козината, т.е. имаш ли куче, независимо дали е водач или не, то с различен интензитет пуска косми.
Споменах, че в началото Руми прие Вита ако не резервирано, то без кой знае какъв ентусиазъм. Само
след 2-3 месеца Вита успя така да преобърне нейния мироглед, че Руми чакаше с нетърпение вечер да
се прибере, за да може до насита да й се радва, да я милва и да й говори. Вита стана пълноправен член
на семейството, но продължи, както и по-рано да се храни само веднъж - вечер и да получава
лакомства, когато заслужи. А лакомствата най-вече са под формата на бисквитки, понякога плодове и
специални кокали.
В личен психологически план Вита ми помогна да се отърся от фобията, която изпитвах към кучетата

като цяло.
Безспорно кучето е най-верният приятел на човека, това потвърждение откриваме и в статията във
"Стандарт", която е публикувана само 5 дни след ужасяващия терористичен акт, довел до събарянето
на кулите-близнаци на Световния търговски център в САЩ през септември 2001. Там четем, че
лабрадорът-водач на незрящ колумбиец му оказва безценната услуга да го заведе до аварийното
стълбище и по този начин успяват да се спасят и двамата. Човекът работел на 71-вия етаж,
първоначално кучето се изплашило и побягнало, но привързаността му надделяла и се върнало при
стопанина си. Има и друг подобен пример за работещ незрящ американец на 78-мия етаж, който след
експлозията, успява да се измъкне и да се спаси от терористичния ад, благодарение на своето
куче-водач. Интервю с незрящия е излъчено по CNN.
Изключително позитивен пример за човек заемащ висок пост с куче-водач е Дейвид Бланкет, който е
министър на образованието и на вътрешните работи в кабинетите на Тони Блеър във Великобритания.
Но такива неща са рядкост дори и за високоразвитите и високосоциалните общества. Но след като има
прецедент, то ще има и други подобни примери.
Вита има изключителната способност да стои на работното ми място, без да проявява желание да става
или да ходи някъде по 8-9 часа. Много колеги се учудват на тази изключителна способност, защото не
става дума за час или два. Но когато трябва да ходим на непознати за Вита места, тя изведнъж става
неспокойна, започва да тегли силно и се налага бързо да бъде успокоена и да се сложи на място с рязка
команда. Голямо предизвикателство бяха първите няколко голбални турнира, на които Вита присъства.
Тя, гледайки топката, постоянно скачаше и искаше да я догони, дори издаваше толкова силно
скимтене, че пречеше на играта, но постепенно свикна и знае, че при възможност след играта ще влезе
на терена и на воля ще поиграе с тежката голбална топка.
Често се случва на пътя да ме спират случайни хора и да ме разпитват за Вита. Образът на куче-водач
по някакъв начин в много хора е с нюанси на известна фантастичност. Те мислят, че, след като кучето
е водач, значи то познава номерата на градския транспорт, светлините на светофара, взема решение
кога да се пресече дадена улица. Много малко хора са наясно, че кучето не познава цифрите, не
различава различните цветове на светофара и не може да вземе самостоятелно решение за пресичане
на улицата. Задачата на кучето-водач е да води човека безопасно, да не го блъсне в стълб, стена или
друго препятствие, да не падне в някоя шахта или дупка.
Вита е първата собственичка на твърд повод за куче-водач, който е направен в България. От
училището тя дойде с твърд повод, внесен от Чехия. По модел на този повод майстор-сарач изработи
същия на вид, който е на практика първият произведен у нас. Недостатъкът на новия повод е металната
рамка, която стана по-тежка, но това, разбира се, не го прави неизползваем. Новият повод бе снабден и
с табелки от двете страни със следния надпис:
В момента работя!
Не ме разсейвай!
Благодаря!
Предприех проучване за изработване на твърд повод, с надеждата, че ще може да се направи с лесно
сваляща се рамка, както съм виждал подобни в Холандия и Испания. За огромно съжаление тази моя
амбиция претърпя крах.
Често ме питат случайни хора колко струва едно куче-водач. Аз винаги отговарям, че то е безценно,
защото лесно е да се изчислят разходите за храна, ветеринар и др, но не можеш да превърнеш усилията
на хората, които са социализирали и обучили едно куче-водач в пари. Това просто не се купува с пари.
След първите два месеца всяко куче-водач отива в приемно семейство за около година, а след това от 6
до 8 месеца се обучава за водач.
Както е по договор с фондацията и Вита, или по-скоро нейното ползване бе откупено символично за
един лев. За Вита този лев бе юбилеен, той е изсечен във връзка със стогодишнината от избухването на
Априлското въстание. Юридически Вита и всяко куче-водач в България излязло от училището е
собственост на същото, с цел да не се допусне съсипването на вече обучено куче, и то да се превърне
просто в домашен любимец.
Опити за кучета-водачи са правени още през ХVІІІ в., а може би и много по-рано, но първото училище
започва да функционира в Олденбург, Германия по времето на Първата световна война. Резонно е, че
именно в Германия се появява подобна школа, тъй като военноинвалидите са изключително много и за

незрящите бивши военни се открива перспективата отчасти да заместят очите си. През 1923 или 7
години след първото училище се появява следващото, този път в Потсдам.
По-късно през 20-те години на ХХ в. отваря врати училище в Швейцария, след това започват и в други
страни да обучават кучета-водачи. Днес в десетки страни има школи за обучение на кучета-водачи.
Логично е, че икономически по-мощните страни имат далеч по-добри условия за развиване на тази
социална услуга, която предоставят на своите зрително затруднени граждани. В някои страни
кучетата-водачи притежават статут на помощно средство за незрящия човек и това "средство" се
заплаща от здравната каса, а не от бенефициента.
Една от най-подходящите породи за обучение за кучета-водачи е лабрадор ретривърът. Кучетата от
тази порода са изключително социални, интелигентни, добри, с ниска или нулева степен на агресия.
Породата се появява по бреговете на Нюфаундленд, а в Европа е пренесена през 20-те години на ХІХ в.
от англичаните. Първоначално кучетата от тази порода са наричани кучета на Св. Джон, а в превод Св.
Йоан или Св. Иван - по всяка вероятност по името на столицата на канадската област "Нюфаундленд и
Лабрадор" - Сейнт Джонс. Един от хората, който се сочи, че има най-голям принос за запазване на
породата чиста е граф Малмсбъри (1807-1889), който през 4-ото десетилетие на ХІХ в. внесъл във
Великобритания лабрадор ретривъри. През 1903 г. Английският развъден клуб дава статут на отделна
порода на лабрадор ретривъра, а 14 години по-късно Американският развъден клуб прави същото.
Лабрадорите са силно уязвими към заболяване от атрофия на периферията на ретината, тазобедрена
дисплазия и дисплазия на ретината.
Те са ловни кучета, като се използват еднакво добре, както за сухоземен, така също и за воден лов.
Първото морско пребиваване на Вита по българското Черноморие не можа съвсем да ме убеди, че тази
порода много обича водата, тъй като тя се страхуваше от вълните и едва влизаше за кратко в морето и
при всяка вълна отскачаше на брега - все едно я преследва самият велзевул. През следващата 2008
Вита далеч по-добре се чувстваше сред водата, дори се научи да плува, но морето не бе нейната страст.
Според кинологията съществуват основно четири типа висша нервна дейност при кучетата: холерици
(силни, неуравновесени и трудно контролируеми, енергични, смели); сангвиници (силни, подвижни,
приспособими, уравновесени); флегматици (силни, уравновесени, инертни); меланхолици (слаби, лошо
приспособими).
Вита притежава качества, както на холерик, така също и на сангвиник. Тя е силна, енергична, в
повечето случаи уравновесена, контролируема, но проявява агресивност спрямо други кучета и
особено котки. Но все пак има едно изключение, което по-скоро потвърждава правилото, че Вита не
харесва котки. Тя много добре понася съседския котак, когото дори обдушва и облизва. През лятото на
2007, в Черноморец, Вита залая едно малко кученце, което бе гушнато от жена. Но палето не търпеше
подобно отношение, внезапно скочи из ръцете на жената и захапа Вита. Вита нададе силен вой и бързо
дойде при мен за закрила, въпреки че ако тя си бе вдигнала лапата би отхвърлила нападателя доста
далеч.
Твърде е интересно мнението на случайните хора на пътя и в масовия транспорт. Често са ме питали
дали кучето няма контузия на гърба, че му е поставена тази метална рамка! Деца любопитно разпитват,
като виждат червения кръст - дали кучето не е "лекарско" или "медицинско", или "спасител"! Имах
случай в градския транспорт да чуя как една майка обясняваше на малкия си любознайко, че това куче
е много умно и, освен че води, то ходи да пазарува, като му се закача кошница и така отива в магазина!
За съжаление не можах да се намеся в тази небивалица, тъй като трябваше да сляза от транспорта.
Учудващ е фактът за митовете, които всеки човек си създава, но определено те са насочени в една
посока, а именно към феноменизирането на кучето. Тези митове просто си върлуват и скоро няма да
бъдат разсеяни, още повече, че не се полагат по-мащабни усилия за това. Често срещан въпрос е
"Кучето слуша ли?", това само по себе си е риторично питане, тъй като ако не слуша просто няма да е
водач. Разбира се, че си спестявам това обяснение и неизменно отговарям: "Да, много слуша!". Една от
най-честите забележки на хората е: "Кучетата са по-умни от хората!". Разбира се, че в голяма степен аз
напълно споделям тази теза, но трябва да се има предвид, че не всички кучета са интелигентни, добри
и пр. Имах един покъртителен случай с една дама, която разплакана ме спря на улицата и започна да
ми обяснява, че сме чудесна двойка и че кучето е страхотно. Накрая тя ми подаде 10-левова банкнота,
която аз категорично отказах, но тя ми заяви, че парите не са за мен, а за Вита и съм длъжен да ги
приема и да й купя нещо. Още на следния ден Вита се сдоби с чудесна играчка - топка за почистване

на зъби.
Дали е предимство, преди да имаш куче-водач, да си имал домашен любимец не мога да отговоря, но
със сигурност с някои рутинни задължения хората, имащи домашни любимци, биха се справили
по-лесно. Например аз по време на лекциите, които ми изнасяше инструктор Маринова, разбрах, че
кучето трябва периодично да се води при ветеринар, за да му се изцежда аналната жлеза. Че на кучето
периодично се дават таблетки за вътрешно обезпаразитяване, че се следи стриктно годишната ваксина
да се поставя навреме, че трябва да се съблюдава срокът на обезпаразитяващата каишка и пр.
След една година съвместен живот, работа и развлечение с Вита мога да кажа, че в България е голямо
предизвикателство да ползваш куче-водач, но живият PR е най-ефикасният. На много места, след като
първия път съм имал известни затруднения да вляза с Вита, при следващите ми посещения никой
повече не повдига въпроса, че това е куче и не трябва да влиза. Сравнително малко откази имам да
вляза на дадено място с Вита. Едно от местата бе набедено за луксозно заведение, което се намира в
"Студентски град" в София - там много любезно ми обясниха, че няма да мога да вляза с куче. Аз
много любезно обясних добре научения си урок, че това е куче-водач и пр., но резултат не постигнах.
В една от най-големите ефирни телевизии в България имах първия път труден достъп, тъй като
охраната добре си защитаваше реномето на "мутра" и повтаряше, че кучета не се пускат. Трябваше
лично продуцентът на предаването, чийто гост бях, да дойде и да разговаря с шефа на охранителната
фирма, та да спаси авторитета на иначе "социалната" медия.
С Вита съм ходил на най-различни места - болници, банки, пощи, заведения за обществено хранене,
министерства, спортни обекти и много други.
Сега не мога да си представя живота без Вита, имам чувството, че цял живот сме заедно, а не само от
една човешка година.
Приложение
Извлечение от закона за интеграция на хората с увреждания:
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министерството на транспорта създава условия за достъп на
хората с увреждания до транспортни услуги, като разработва нормативни актове и стандарти за:
4. осигуряване на безпрепятствен достъп в обществения транспорт на хора с увреждания, придружени
от кучета водачи.
Чл. 38. Общините в рамките на предоставената им компетентност осигуряват:
3. достъп на хората с увреждания, придружени от кучета водачи, до местата за обществено ползване;
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
14. "Кучета, водачи на хора с увреждания" са кучета, обучени в специализирани училища, което се
доказва със сертификат за преминато обучение, отличителна служебна екипировка и знаци.
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ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Пловдив

Различни, но равни
Под този надслов за седма поредна година членове на пловдивската регионална организация на
слепите имаха възможност да изявят творческите си способности и възможности по време на
станалите вече добра традиция дни на творчеството на хората с нарушено зрение в старинен Пловдив.
Изложбата-базар и съпътстващите я културни прояви се състояха в Балабановата къща - един от
шедьоврите на възрожденската ни архитектура. Любезното съдействие на домакините се чувстваше
през цялото време, за което искрено им благодарим. В продължение на 14 дни - от 16 до 30 юли посетители от Пловдив, страната и чужбина имаха възможност да се възхитят на майсторството на
участниците с увредено зрение, изложили ръчно плетиво, макраме, бижутерия от мъниста и приложна
пластика (моливници и сувенири), както и авторски книги.
Аранжирането на изделията и произведенията на нашите съюзни членове стана отново в така
наречената сводеста зала, където традиционно се помещават изложби на живопис, скулптура и др.
приложни изкуства.
Откриването бе на 16 юли от 17,30 ч. След краткото приветствие към присъстващи и участници на
члена на УС на РСО Георги Генов, щафетата пое водещата на подготвената музикална програма членът на Комисията за културни инициативи към РУС Даниела Денчева. Изпълненията на Даниела
Делкинова на пиано, на Димка и Кирил Дамянови, на Яна Цветкова и на самата Даниела Денчева
доставиха много настроение и естетическа наслада на слушателите.
За разлика от предишни години, по различни, най-вече по здравословни причини участниците в
тазгодишното мероприятие бяха по-малко, сериозно стоеше въпросът дали изобщо да го проведем.
Окончателното решение беше да не се прекъсва една създала се вече традиция. Седем души се
престрашиха да носят кръста - Даниела Денчева, Мария Йорданова, Яна Цветкова, Гинка Примова,
Радка Христова, Снежана Синджирлиева и Ангел Сотиров. И макар че изделията бяха аранжирани
само в две от трите помещения на залата - и като контакти с посетителите, и като медийно отразяване,
и като постъпления от направените продажби, крайният резултат беше по-добър от миналогодишния.
Културните изяви продължиха с утринен концерт /матине/ на 26 юли. Водещ на програмата бе
завърналата се от лечение Величка Кърпарова, под чието вещо ръководство състав "Тракийски цвят" и
плеяда от солисти направиха чудесни изпълнения.
Установените дългогодишни контакти с печата и електронните медии бяха своеобразен мост към света
извън нашите среди. Анонсите и публикациите в пресата /в-к "Марица" и в-к "24 часа"/, съобщенията
по радио Пловдив, даденото интервю по национално радио "Христо Ботев" и репортажите, излъчени
по Пловдивска обществена телевизия и по телевизия "Евроком България", както и обявите в седмичния
културен бюлетин "Програмата - инфо", даваха възможност на пловдивчани и широката общественост
в страната да узнаят за нашите възможности, за нашите проблеми и за нашите искания. Ето защо сме
категорични, че тази форма на изява е успешна и трябва да продължи да се развива и занапред.
Георги ГЕНОВ

Добрич

Оазис в Добруджа
Кой казва, че Добруджа е една безводна степ с безкрайни житни поля и само полезащитните пояси
разнообразяват еднообразния пейзаж? И тук има красиви кътчета, бих казал оазиси, които като
мъниста украсяват Добруджанската равнина.
Едно от тях е местността "Света Марина" с едноименния манастир край село Крумово. Това е едно
закътано място между два ската сред ширналите се поля. Тук има и тучна зеленина и хубави чешми,

едната от които е с безброй чучури ромоляща бистра вода. Всичко това, обградено от гора, ни напомня
за славното Оборище, защото и тук са се приютявали дружините на народните отмъстители Добри и
Чолак Неделчо войвода. Затова говори и народната песен "Събрали ми се събрали цялата верна
дружина на Чолак Неделчо войвода. Тръгнали са да идат в тая равна Добруджа".
На това свято място има красив, макар и малък, манастир. От незапомнени времена тук се събират
хора отблизо и отдалече. Като гледа човек това пъстро гъмжило от усмихнати и доволни хора, вперили
поглед в импровизираната сцена, си мисли колко малко му трябва на човек, за да се разведри поне за
ден.
При пристигането на нашата група от ССБ Добрич отдалеч се чуваха песнопенията на светите отци от
манастира начело с Варненския и Преславски митрополит Кирил, който изпълнява празничния ритуал.
След това Негово Светейшество откри празника, като отправи молитва за здраве и успехи на всички
присъстващи.
След това поздравление отправи главният организатор и дарител - най-добрият арендатор от околните
землища, г-н Петър Петров. За него се чуваха много ласкави думи. Да е жив и здрав казваме ние, щом
хората го уважават! Догодина пак да има курбан!
Нека да отправим искрена благодарност към нашия благодетел и спонсор отец Георги от Генерал
Тошево, който ни осигури транспорт и за това мероприятие.
И се почнаха изпълненията от народния фолклор на съставите. Публиката гледаше и слушаше с
възторг. Няма да описваме съставите, защото и ние не ги познаваме всички - те бяха повече от 25, но
трябва да кажем, че те се представиха отлично. С песните си, с писаните си народни костюми и с
голямото си желание за изява. И пак една мисъл вълнува нашата група - дали ще се намери един
политик, който да събере толкова народ и да ги накара да се почувстват щастливи. Едва ли. Защото
народ е това и не иска вече лъжливи уста да слуша с вяра! Бих перифразирал мисълта на големия
поляк Х. Сенкевич: "Kwo wadis domine" с "Къде отиваш, България?".
Тъжни мисли нахлуват в главата ми, прощавай, любезни читателю! Все пак на празник сме и "нека
вярата не оскъднява". Животът е едно вечно движение и знаем, че корабът на надеждата ще спре на
заветния бряг.
17 юли 2008 г.
Димитър КЪНЧЕВ

Средец

Организацията на слепите в Средец
Гр. Средец е малък град, разположен в полите на Странджа планина, но организацията на слепите
наброява над 130 човека. Благодарение на всеотдайната организаторска работа на сътрудника Стоян
Бързев, организацията води активен живот. Повече от 21 години той живее с проблемите и болките на
хората с увредено зрение. Затова и в нашия град, когато се каже "Съюз на слепите", веднага се
споменава името на г-н Бързев. Или по-точно Бързев е емблемата на организацията.

Но времето е безмилостно и идва момент, когато трябва да се отстъпи работата на по-младите хора. И
така на 23 юли 2008 година се състоя тържествено изпращане в пенсия на сътрудника Стоян Бързев.
Той, предавайки щафетата на Велка Трифонова, й пожела да продължи да отстоява интересите на
организацията и да поддържа постоянна връзка с всеки от членовете. През тези 21 години, времето
когато г-н Бързев бе сътрудник, никой не е останал без дърва за огрев. С каквото е могъл Стоян винаги
е помагал на организацията. Срещал се е и е разговарял по различни проблеми с кмета на града и
кметовете на селата в общината, със спонсори, за да се осигурят макар и малки помощи за членовете
на организацията, като понякога се раздаваха и хранителни продукти и капачки на по-ниски цени.
Бързев е добър педагог, но и добър психолог. Той винаги успява да достигне до душата на човека.
Затова на 23 юли в тържествена обстановка в хижа в местността "Божура" край Средец стана
пенсионирането му. 21 години в помощ на Съюза на слепите е завиден стаж в защита на интересите на
незрящите.

Много може да се каже, защото и резултатите са много. На тържеството присъстваха гости от РСО
Бургас. Бяха поднесени цветя на г-н Бързев и много сърдечни поздравления. Защото да си сътрудник
на Съюза на слепите е не само привилегия, а най-вече огромно задължение. Да се работи с хора е
много трудно, но да се работи с хора с увреждания е изключително трудно. Нашите души са така
лесно раними! Но Бързев намираше време да посети всеки, да поседне на разговорка, а това е балсам за
душата на човека. Какво е нужно на незрящия - не само да премине улицата, а най-вече топла дума и
не състрадание, а разбиране. На тържеството се пожела на новия сътрудник Велка Трифонова да
продължи това, което е постигнал г-н Бързев и да защитава интересите на организацията, да поддържа
личен контакт с всеки член. Това значи безрезервно отдаване, без да се очаква някакво заплащане. За
да бъде изпратен тържествено, дял има и г-н Чолаков, собственик на фирма за пластмасови изделия от
град Средец, който ни осигури безплатно помещение за тържеството и транспорт. Още веднъж, г-н
Бързев, ти желаем здраве и знай, че, макар и вече не сътрудник, ще бъдеш винаги добре дошъл при
нас!
Сътрудник: Велка ТРИФОНОВА
Председател: Динка ПЕТРОВА
Член ТСО Средец и РКС Бургас: Весела ПАРАШКЕВОВА

Хасково

На екскурзия в Шипково
Лятото е време за почивка. Слънце, плаж, планина, разходка - всичко това намерихме в базата на ССБ
в Шипково.
Пристигнахме от Хасково и Димитровград една неголяма, но доста шумна и добре организирана група,
между които бяха и певците от състав "Романтика" Хасково. Посрещнаха ни младият управител и
неговите прекрасни помощнички.
И се започна една рехабилитация: сутрин вани и натривки, след обяд на минералния басейн, по хладно
на дълги разходки из гората, а вечер на репетиция с вокалния състав.
Още първия ден ни запомниха работещите в кафенето, а на втория вече ни познаваха жените от
сергиите в селището. Като че ли по-трудно ни беше да се разделим с колегите от Сливен, София,
Пазарджик.
Възползвахме се от поканата на отчето на селото и организирахме посещение на църквата "Възнесение
Господне". Там научихме за 150 годишния й юбилей. В наша чест бе направен водосвет и бе четена
литургия за здраве с ритуален хляб за всички слепи в България. Това разчупи леда между нас и другите
почиващи.
Колегите от Сливен организираха екскурзия до Орешака и ПНМ (Природо-научния музей). За
Орешака може много да се пише, но аз ще ви кажа само това - там съзряхме душата на българина.
Ралото, копралята, шарените талиги, стомните, казани за ракия, гайди, кавали, окарини - всичко това е
дело на умението на нашите дядовци. А какво да кажем за халищата, китениците, шарените черги,
носии, бродерии и плетки, вързани люлки. Видяхме труда на българката през вековете. Щастливи сме,
че някои от експонатите ги има все още по домовете ни.
В ПНМ видяхме толкова много животни, за някои от тях дори не сме подозирали, че съществуват.
Хвала на учителя от Троян, който пръв е започнал да балсамира и събира тези експонати.
В Троянския манастир запалихме свещ за здраве пред иконата на Богородица Троеручица и всички
дадохме своята лепта за манастира, който в момента е в ремонт.
Екскурзията беше прекрасна. По време на пътуването пяхме, въпреки нежеланието на някои да ни
слушат. След изпълнението ни, всички в автобуса ръкопляскаха. Това беше нашата награда.
На следващия ден Стефка Петрова от Сливен организира дискотека с диджей, на която присъства и г-н
Долапчиев. А веселието е нашата най-силна страна. Музиката беше по желание. Играхме танга и
рокендрол, шопски и тракийски хора, и ръченица. Виха се дълги хора, водени неизменно от Мария

Благоева от Хасково. Състав "Романтика" изпя три от любимите си песни, а народните ни певици
Грозка Колева и Христинка Сандова внесоха оживление сред присъстващите. Любовните стихове,
рецитирани от г-н Узунов, буквално омаяха всички.
Бързо се изнизаха десетте дни в Шипково, за които ще говорим през цялата година. Хубава е
рехабилитационната база, но има още какво да се ремонтира и преустройва там. За това разговаряхме с
г-н Долапчиев, а и писахме в книгата за похвали и напътствия. Знаем, че са необходими много
средства, но има неща, които могат да станат с малко повече труд и желание. Едно от нещата е ресторантът долу в партера (не говорим за стола) да стане клуб за игра на шах, табла и др., с телевизор
за майки и баби и игри за децата, особено когато вали дъжд.
Млад и амбициозен е колективът на управителя г-н Хинков и ние вярваме, че ще направят следващата
ни почивка още по-добра.
А ние обещаваме, че пак ще дойдем в Шипково.
Бинка КАЛИНОВА
ТПО на ССБ

ИЗСЛЕДВАНЕ Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици

Настоящето изследване има за основна цел да разкрие коя керамична повърхност виждащите ученици
от 5 до 9 клас харесват най-много при тактилно възприемане. Също така да разкрие по какъв начин
виждащите ученици от 5 до 9 клас възприемат повърхността чрез ръцете. То бе осъществено в 128
СОУ "Алберт Айнщайн", София от 06. 06 до 12. 06. 2008 година с 175 ученика от 5 до 9 клас.
Използването на тактилността е от голямо значение, както за нашите ежедневни нужди, така и за
нашето индивидуалното познание за света. Ръцете ни извършват стотици манипулации, но в повечето
случаи, без да отчитаме това. Това се отнася както за докосванията в професионален и социален план,
така и в приятелски и интимен.
Тактилните контакти са важни за поддържане на чувството ни за външната реалност. Осезанието е
единственото ни практично сетиво. Благодарение на него се възприемат свойствата на обектите и се
придобива по-пълна представа за тях.
Въпреки информацията, която имаме за допира, той остава до известна степен все още неразбран за
нас, поради това, че често зрението е доминиращо.
Психологическите изследвания отчитат, че при конфликт на сетивната информация при познат обект,
индивидът е склонен да се довери на визуалната. Психологът Паур (1983) провежда изследване с
двайсет центова монета. Тя трябва да бъде оценена от участниците чрез опипване и визуално през
очила. Без никой да подозира, очилата умишлено деформират монетата от кръгла форма в
елипсовидна. Когато участниците са накарани да нарисуват монетата, те я представят такава, каквато я
виждат (деформирана), а не такава, каквато я усещат чрез допира (кръгла).
При лоша видимост ние сме склонни да се доверим на осезанието. Единственият случай, когато
осезанието доминира над зрението е при наблюдение зад замазано стъкло, което размазва обекта
(Хелър 1983). Обикновено ние възприемаме обектите чрез докосване, като едновременно с това ги
наблюдаваме. Получената тактилна информация е "неясна", защото визуалната е водеща. За да не се
смущаваме от възприятието извън докосването трябва да затворим очи. В определени ситуации
опипваме обектите и "слепешката".
Настоящето изследване има следната основна задача:
Да получи максимална обективност на данните, затова:
1. Учениците оценяваха само един фактор - повърхността /1/. По този начин се избегна:
а. раздвоение, смесване на отделните фактори;
По време на тактилното обследване на керамичните повърхности участниците бяха допълнително
насочвани, за да не смесват оценката на повърхността с материала и формата по следния начин:

- да не се влияят при оценката на повърхността от материала и формата на плочката;
- да насочат своето внимание основно към оценяването на повърхностите една спрямо друга.
б. загубване свежестта на данните - натоварване, отегчение от дълга процедура, загуба на интерес,
липса на достатъчна концентрация и формално участие.
2. Участниците не бяха подбирани и подготвени за изследването.
3. Участниците нямаха абсолютно никаква първоначална информация за изследването.
4. Очите на участниците бяха завързани още преди да започне анкетата, затова нямаха абсолютно
никакъв визуален достъп до повърхностите. По този начин заемат роля на незрящи /2/.
Изследването бе проведено самостоятелно, като всеки участник беше изолиран по време и след
изследването от останалите участници, за да се избегне изтичане на информация, обсъждане на
изследването и възникване на предварителни нагласи.
5. Учениците бяха настанени удобно, предразположени за спокойно разглеждане на повърхностите,
без да се ограничават от времето, насърчавани свободно да изразяват своето мнение. Също така бяха
помолени за искреност при своите отговори.
6. Керамичните плочки са с еднаква права повърхност, форма и размер. Също така са изработени от
еднакъв материал. Това допринася за аналогично въздействие и ясна оценка.
Изследване
Изследването се осъществи на три етапа:
I. Предварителна анкета сред учениците.
Тя има за цел да събере необходимите данни за участниците и да ги предразположи към спокойно
тактилно изследване.
Проучването беше извършено в учебна стая. Участниците завързваха самостоятелно своите очи, а в
редки случаи от изследователя, след като заемаха удобно място за експеримента.
Данните на участниците можеха да бъдат взети и от училищната документация, но индивидуалното им
събиране допринесе за по-доброто адаптиране на учениците към изследването и до по-голяма
обективност на данните.
На участниците бяха зададени следните въпроси:
1. Какви са Вашите инициали?
2. На каква възраст сте?
II. Провеждане на тактилно обследване на керамичните повърхности сред учениците.
То има за цел да разкрие коя от керамичните повърхности виждащите при тактилно обследване
ученици харесват най-много и по какъв начин възприемат керамичните повърхности?
Затова на учениците бяха предоставени три еднакви керамични плочки с различни повърхности гладка глазирана, гладка неглазирана и грапава неглазирана повърхност. Те са изработени ръчно от
шамотна маса с размер 10x10x0,5 см. Грапавата неглазирана повърхност е получена от множество
мрежовидни драскотини с различна дълбочина (около 1 - 2 мм.) и различна дължина, която определяме
като дълбока. Гладката неглазирана повърхност не е обработвана допълнително, а глазурата на
гладката глазирана повърхност е нанесена неравномерно.
На участниците бе зададен следният въпрос:
- Коя повърхност ви харесва най много? Също така бяха напътствани с думите - "Определяйте само
повърхностите една спрямо друга, без да се влияете от формата и материала".
III. Провеждане на анкета сред учениците, непосредствено след тактилното възприемане на
керамичните повърхности.
Тя има за цел:
- да разкрие коя повърхност най-много харесват учениците след тактилното разглеждане на
керамичните повърхности;
- да разкрие какви мисли предизвикват керамичните повърхности у учениците при тактилно
възприемане;

- да разкрие какви чувства предизвикват керамичните повърхности у учениците при тактилно
възприемане.
За това бяха зададени следните въпроси:
1. Защо Ви харесва повърхността?
2. Какви мисли предизвиква повърхността във Вас?
3. Какви чувства предизвиква повърхността във Вас?
Резултати
I. Предварително проведената анкета сред учениците показа следните резултати:
Среден курс
- 35 ученика от V клас, 11 - 12 години. От тях 20 момчета и 15 момичета;
- 35 ученика от VI клас, 12 - 13 години. От тях 18 момчета и 17 момичета;
- 35 ученика от VII клас, 13 - 14 години. От тях 19 момчета и 16 момичета;
- 35 ученика от VIII клас, 14 -15 години. От тях 14 момчета и 21 момичета.
Горен курс
- 35 ученика от IX клас, 15 - 16 години. От тях 15 момчета и 20 момичета.
Общо: 86 момчета и 89 момичета.
Огромна част от учениците отговаряха на въпросите лаконично. Досега не са участвали в
психологически изследвания, още повече в проучване на осезанието, което допринася за
естествеността на данните.
II. Проведеното тактилно обследване на керамичните повърхности сред учениците показа следните
резултати:
1. От изследваните 175 ученика 109 ученика ( 62, 3 %) харесаха най-много гладката глазирана
повърхност. Гладката неглазирана повърхност предпочетоха 7 ученика (4 %), 58 участника (33, 1 %)
най-много харесаха грапавата неглазирана повърхност и 1 ученик (0, 6 %) хареса едновременно 2
повърхности - гладка глазирана и гладка неглазирана.
2. По време на изследването отчетохме 14 начина за възприемане на повърхността чрез допир съчетание между различните зони на ръцете (върховете на пръстите, цялата вътрешна дължина на
пръстите и дланите), възприемане с 1 ръка, възприемане с 2 ръце и вземане на предметите в ръцете.
Най-много ученици опипваха повърхността с върховете на пръстите - 87 участника (49, 7 %). 25
ученика (14, 3 %) с върховете на пръстите и по цялата им вътрешна дължина, а с върховете на
пръстите, по цялата им вътрешна дължина и дланта 24 участника (13, 7 %). 57 участника (32, 6%)
докосваха повърхността само с едната ръка, а 25 ученика (14, 3 %) вземаха плочките в шепите си .
III. Анкетата, проведена сред учениците, непосредствено след тактилното възприемане на керамичните
повърхности показа следните резултати:
А. Гладка глазирана повърхност
1. От изследваните 175 ученика 109 ученика харесаха най-много гладката глазирана повърхност. От
тях 81 ученика я харесаха поради гладкостта, 4 ученика, защото е носител на положителни
характеристики, 5 ученика, защото е приятна за пипане, 1 участник, защото е обикновена, 2 ученика,
защото е като плочка и 16 ученика не обосноваха своя избор.
2. От изследваните 109 ученика у 30 ученика гладката глазирана повърхност предизвика мисли
свързани с разпознаването на плочката, 1 ученик предположи, че съществува нарисувано изображение
върху нея, 2-ма души изразиха мисли свързани с приложението на предмета, 1 ученик отчете, че
повърхността е приятна за пипане. Също така 7 души споделиха, че у тях повърхността е предизвикала
конкретни асоциации, а 68 ученика не можаха да опишат мислите си.
3. От изследваните 109 ученика гладката глазирана повърхност предизвика у 26 ученика положителни

чувства, а 83 души не можаха да опишат чувствата си.
Б. Гладка неглазирана повърхност
1. От изследваните 175 ученика 7 ученика харесаха най-много гладката неглазирана повърхност. От
тях 2 ученика, защото не е много гладка и не е много грапава, 2 ученика, защото е с по-различна
гладкост, 1 ученик, защото е хубава, 2 ученика не обосноваха своя избор.
2. От изследваните 7 ученика 2 ученика споделиха, че у тях повърхността е предизвикала конкретни
асоциации, 1 ученик съпоставяше 3-те повърхности а 4 души не можаха да опишат своите мисли.
3. От изследваните 7 ученика 4 ученика споделиха, че повърхността предизвиква положителни
чувства, 1 ученик притеснение и 2 ученика не описаха чувства.
В. Грапава неглазирана повърхност
1. От изследваните 175 ученика 58 ученика харесаха най-много грапавата неглазирана повърхност. От
тях 23 участника, защото е грапава, 10 деца, поради релефното изображение, 3 ученика, защото е
по-различна, 1 ученик, защото е приятна на пипане, 1 ученик, защото му прилича на нещо и един,
защото е по-естествена. 19 ученика не можаха да обосноват своя избор.
2. От изследваните 58 ученика 13 ученика описват на какво им прилича предмета, 11 споделят мисли
относно релефното изображение, 1 споделя, че повърхността е приятна за пипане. Също така 10
ученика споделят, че грапавото релефно изображение им създава конкретни асоциации. 23 участника
не изразиха мисли.
3. От изследваните 58 ученика, които харесаха грапавата неглазирана повърхност, 12 ученика
споделиха, че им създава приятно чувство, 2 ученика казаха, че им създава отрицателно чувство и 44
човека не можаха да отговорят на въпроса.
Г. Гладка глазирана и гладка неглазирана повърхност
1. От изследваните 175 ученика 1 ученик хареса едновременно 2 повърхности - гладка глазирана и
гладка неглазирана. Гладката глазирана повърхност, защото е носител на положителни
характеристики, а гладката неглазирана повърхност, защото е гладка.
2. Както гладката глазирана повърхност, така и гладката неглазирана повърхност предизвика у ученика
мисли свързани с тяхното приложение.
3. Както гладката глазирана повърхност, така и гладката неглазирана повърхност предизвика у ученика
положителни чувства.
Общо: От изследваните 175 ученика 37 ученика (21, 1 %) не можаха да обосноват своя избор, 95
участника (54, 3 %) не можаха да изразят мисли и 129 ученика (73, 7 %) не можаха да опишат
чувствата си.
(Голямата част от учениците споделиха, че харесват изследването. За тях то беше интересно и
приятно).
Изводи
На базата на настоящото изследване могат да се направят следните основни изводи:
1. При възприемане чрез допир на гладката глазирана, гладката неглазирана и грапава неглазирана
керамична повърхност по-голямата част от виждащите ученици от 5 до 9 клас харесаха най-много
гладката глазирана повърхност.
2. По-голямата част от виждащите ученици от 5 до 9 клас харесаха гладката глазирана повърхност
поради нейната гладкост.
3. 3а по-голямата част от виждащите ученици от 5 до 9 клас, които харесаха най-много гладката
глазирана повърхност, гладката глазирана повърхност е носител на положителни чувства.
4. Най-много виждащи ученици от 5 до 9 клас споделиха мисли свързани с разпознаването на
плочките.

5. Голяма част от виждащите ученици от 5 до 9 клас не можаха да споделят мисли и чувства
продиктувани от повърхностите, което означава, че нямат опит в оценяването на естетическото чрез
допир.
6. Виждащите ученици от 5 до 9 клас възприемат чрез допир керамичните повърхности по
най-разнообразен начин - съчетание между различните зони на ръцете (върховете на пръстите, цялата
вътрешна дължина на пръстите и дланите), възприемане с 1 ръка, възприемане с 2 ръце и вземане на
предметите в ръцете.
7. При изследването най-много виждащи ученици от 5 до 9 клас възприемаха керамичните
повърхности чрез върховете на пръстите.
Забележки:
1. Тук е необходимо да се отбележи, че учениците имат фонд от зрителна информация, която влияе на
оценката.
2. Естествено е участникът да започне да оценява формата, материала и т. н.
Литература:
1. Минчев, Б. Обща психология. Издателство "СИЕЛА" АД, София, 2008.
2. Сиймън, Д. и Дъглас, К. Обща психология. Издателство "Планета - 3", София.
Иван КЪНЧЕВ

КОНКУРС Брайлът е жив

На 23 юли в Националното читалище на слепите "Луи Брайл" бе проведен конкурс за младежи и
студенти за бързо и вярно четене на брайл. Конкурсът бе по повод 80-годишнината от създаването на
Националното читалище "Луи Брайл", като финансирането му бе по проект на читалището пред
Агенцията за хора с увреждания.
От явилите се 6 участника, четирима ще премерят сили на заключителната част от този проект финала на конкурса, който ще се проведе през месец октомври. Освен конкурса за брайлова
грамотност, проектът предвижда и провеждането на фестивал с участието на около 150 самодейци от
София и страната.
Участниците бяха оценявани от жури в състав: председател - Петър Стайков и членове - Татяна
Несторова, служител от брайловата печатница на ССБ и Марина Петкова, редактор на сп. "Зари".
Конкурсът протече при 2 основни категории участващи - хора, обучавали се на брайл в училищата за
слепи и такива, придобили брайлова грамотност в по-късна възраст или самоограмотили се.
Във втората група имаше само един участник, придобил брайлова грамотност в НЦРС Пловдив, който
показа твърде добро ниво на четене.

От явилите се 5 участника, обучавали се в училищата за слепи, най-добре се представи и напълно
заслужи първото място Хари Хараламбов, който получи 2 гигабайтова флашпамет за награда. На второ
място се класира Деси Иванова, а на трето и четвърто място - Катя Хараламбова и Павлин Митев.
Това са четиримата души, които ще се борят за първото място на финала през октомври.
Като цяло, конкурсът показа, че все още има слепи хора и сред младите, които добре владеят брайл,
въпреки широко навлезлите в живота на незрящите нови технологии. Конкурсът бе и поредното
доказателство, че брайлът у нас е жив и има място в живота и всекидневието ни.
Марина ПЕТКОВА

ЛИЧНОСТИ Сърца, които могат само да изгарят

Червеноводската чета
По време на Старозагорското въстание през 1875 година русенският революционен комитет
организира въстаническа чета в село Червена вода. Идеята била на народния учител Тома Кърджиев един от основателите на възрожденското читалище "Зора", член на местния революционен комитет. За
войвода на четата бил поканен Върбан Йорданов, роден в град Шумен.
Червеноводският и русенският революционни комитети сами си набавят оръжие от Румъния при доста
трудни условия. През август и началото на септември се осигурили дрехи, храна и медикаменти за
четата. Дъщерята на баба Тонка - Петрана Обретенова ушила знаме, което било осветено в Червена
вода на 17 септември.
Предварително било уговорено на 17 септември Филип Тотю да премине Дунава с чета при село
Ряхово или Мартен и през Бабово да потегли за Червена вода. Оттам заедно с Червеноноводската чета
трябвало да се отправят към Горна Оряховица. Но в определения ден четата на Филип Тотю не минава
Дунава. Извършено било предателство и на 19 септември били задържани в Червена вода свещениците
и Тома Кърджиев, след което били откарани в град Русе.

Въпреки настъпилото разколебаване и смут сред революционните дейци, на 21 срещу 22 септември
четата, която наброявала двайсетина души, предимно ра

ботници по жп линията, потеглила от село Червена вода.
Четата минала покрай селата Щръклево, Табачка, Бреговица и достигнала до село Широково. Въпреки
изпратените куриери по селата, отникъде не се присъединили четници. В гората при село Табачка те
избрали за знаменосец четника Георги Цончев. След няколко дена настъпило разколебаване сред
въстаналите. От изпратените куриери разбрали, че не могат да се придвижват напред, понеже пътят
бил силно охраняван от турците. Четниците се придвижили до село Широково, където се разпръснали.
Воеводата Върбан Йорданов се укрил в селото, но бил предаден и на път за Русе при опит да убие
заптиетата бил посечен.
Червеноводските четници не водили кървави битки с аскера и башибозука, но тяхната несполука
поучила апостолите на Априлското въстание, което избухнало на следващата година. Тома Кърджиев
остава жив. По-късно през 1887 година той е един от организаторите на бунта на русофилите. Бил
осъден на смърт и разстрелян от Стамболовия режим край град Русе.
Иван СЕВЕРНЯШКИ
7100 Бяла, област Русе
ул. Стефан Стамболов 56,
Иван Пенков Северняшки

ОБЩЕСТВО Докога ще сме все на опашката!

Конвенцията за правата на хората с увреждания стана пълноценен международен договор. Неотдавна
тя беше ратифицирана от парламентите на Тунис и Еквадор, с което се достигна изискващата се квота
от 20 държави, които да са осъществили този официален акт за приемане на посочения документ. С
това Конвенцията стана пълноценен международен договор, който е задължителен за официално
приелите го държави.
Досега 126 държави официално са подписали текста на Конвенцията, а 71 от тях са подписали текста
официално на протокола за приемане на този важен документ за хората с различни увреждания по
земното кълбо.
Хората с увреждания и тези, които са съпричастни с техните съдбовни тежнения водиха постоянна
дългогодишна борба Конвенцията да стане реален факт и да се превърне в пълноценен международен
договор. Точно поради това тазгодишният трети май се превърна в исторически момент за
реализирането в действителност на универсалните човешки права чрез настойчивостта за създаването
на позитивно обществено отношение в отделните държави, което да включва всички социални слоеве в
равноправни отношения, без ни най-малка дискриминация. На държавите, които ратифицират
конвенцията ще им предстои процес на неизбежни промени и нововъведения във вътрешното
държавно законодателство и подзаконовите актове, които да съответстват на духа и буквата на
Конвенцията. Промените в тази сфера в отделните държави ще допринесат за ускоряване на
полагането на постоянни и адекватни грижи от страна на специализираните социални органи към
хората с увреждания и техните специфични потребности, което ще заличи напълно допусканите
дискриминационни практики във всекидневието на обществото. Това ще допринесе за премахването на
бариерите, които се срещат в живота на инвалидите. Трябва да се посочи, че Република България е
между държавите, които само подписаха протокола, но все още нищо не е направено за официалната
ратификация на този международен договор. Да се надяваме, че нашият парламент ще осъществи този
високохуманен държавен акт своевременно след проучване на международните изисквания.
Държавата и отделните министерства, които имат пряко или косвено отношение към проблемите на
хората с увреждания, трябва да ускорят подготовката си, за да се откликне адекватно на
международните изисквания, залегнали в отделните членове на Конвенцията, тъй като след
ратификацията ще трябва ръка за ръка да крачим с другите държави по пътя на общото
сътрудничество при решаването на многобройните проблеми за обгрижването, подкрепата,
подпомагането и пълната интеграция на хората с увреждания във всяка отделна страна. Конвенцията
ще даде реални възможности за трайно и успешно сътрудничество и по-голям достъп до донорските
програми на различните фондове от социално, културно, рехабилитационно и интеграционно естество.
За да имаме реални възможности да се включим и участваме в международното подпомагане от богати
донори ще бъде необходимо държавните власти и отговорните органи на Република България да
предприемат още по-решителни стъпки за скорошната ратификация на Конвенцията от нашия
парламент.
Организациите на хората с увреждания трябва да се обединят в искането си за ратификацията на този
международен договор и самите те да бъдат подготвени за прилагането на отделните клаузи от този
извънредно важен документ за подобряването на живота на хората в неравностойно положение.
Държавните власти и отделните министерства ще трябва да извършват много отговорна, сериозна и
полезна работа по хармонизиране на националното ни законодателство, социалните практики и
интеграционните инициативи относно подпомагането и улесняването на живота на хората с
увреждания в нашата страна. За съжаление засега изглежда, че няма никакво развитие по този жизнено
важен проблем. Докога ще сме все на опашката при сполучливото решаване на социалните въпроси на
една голяма група от българското общество? Този въпрос си задават хилядите хора с увреждания в
нашата страна. Да се надяваме, че Конвенцията ще бъде отпечатана на брайлов шрифт, за да стане
достъпна за невиждащите, което ще бъде стъпка към информирането на тази категория инвалиди.
Данчо ДАНЧЕВ

ОБЯВИ Конкурс

По случай 200 години от рождението на Луи Брайл Националното читалище на слепите "Луи Брайл"
обявява литературен конкурс за написване на есе на тема посветена на брайловото писмо. Творбите
трябва да се изпратят в читалището до 30-и ноември 2008 на адрес:
Национално читалище на слепите "Луи Брайл; пл. "Славейков" 1Б; п.к. 265; 1000 София.
Наградите са:
Първа - 200 лв, втора - 150 лв, трета - 100 лв.

Обява за запознанство

Драга редакция!
Пише ви Ваня от град Бургас. Сляпо-глуха съм и бих искала чрез вас да намеря приятел с моята съдба човек с добро сърце и желание да общува с мен.
На 33 години съм, обичам да плета, да слушам музика, да чета книги и да ходя на излети. Много ще се
радвам, ако някой ми пише. Адресът ми е:
Град Бургас, квартал "Меден рудник", блок 126, вход "А", етаж 2, апартамент 3, Иванка Тодорова
Костова
Gsm: 0898 68 17 91
Скайп: vania_kostova75
е-mail: vania_kostova75@abv.bg

ПРАЗНИЧНО 100 години независимост

На 22 септември тази година се навършват 100 години от обявяването на Независимостта на България.
Преди точно един век в легендарната черква "Свети Четиридесет мъченици" във Велико Търново цар
Фердинанд със специален манифест обявява тържествено Независимостта на България. Политически
акт, с който се отхвърля васалитетът на България към Османската империя, наложен от
несправедливия Берлински договор през 1878. Обявяването на Независимостта на 22 септември слага
успешен завършек на повече от 30-годишната борба за политическо равноправие в международните
отношения на възстановената след петстотингодишно робство Българска държава.
Скъпи приятели, ценете свободата на България! Тя е нашето най-голямо богатство! Честит празник!

ПРОЕКТИ Спорт за пълноценен живот

Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания" разработи проект "Спорт за пълноценен
живот", с който кандидатства и получи финансиране по чл. 9, т.23 от Закона за държавния бюджет за
2008 г.
Федерацията е приемник на спортното направление в дейността на Съюза на слепите в България, който
ежегодно е организирал и частично е финансирал различни турнири по спортове за слепи хора на
регионално и национално ниво, а също така е оказвал подкрепа за участието на български незрящи
спортисти в международни спортни прояви и в параолимпиади. Отчитайки необходимостта от
форсиране на усилията за осъществяване на своите цели, организацията се обособи през 2007 година
като самостоятелен юридически субект.
Дейностите по проекта вече стартираха и подготовката и провеждането на състезанията, предвидени
по проекта, са в процес.
Резюме на проекта
Обща стойност на проекта: 48 240 лева.
Период за изпълнение: 8 месеца.
Водеща организация: Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания".
Основна цел: Способстване на социалното включване на децата и младите хора със зрителни
увреждания в обществото чрез организиране и провеждане на спортни мероприятия с масов характер.

Специфични подцели на проекта:
Утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот сред
децата и юношите със зрителни проблеми;Преодоляване на хиподинамията при хората със зрителни
увреждания, бенефициенти по проекта;Поощряване към по-голяма интензивност и разнообразие на
формите при осъществяването на физическото възпитание и спорта, който да не се ограничава само в
рамките на задължителната учебна програма;Обогатяване на разнообразието от спортове, достъпни за
зрителнозатруднени лица чрез подобряване на материалната спортна база на Федерацията и
включването на канадската борба в списъка на спортовете, развивани от нея.Целеви групи:
Състезатели от спортни клубове на хора със зрителни увреждания в страната;Ученици от училищните
спортни клубове от двете специализирани училища за деца с нарушено зрение - във Варна и в
София;Незрящи и с намалено зрение хора в активна възраст.
Основни дейности:
Осигуряване на публичност - включва провеждане на пресконференции в началото, в края на проекта и
преди всяко от спортните състезания в съответните градове, както и публикации в спортни
издания;Обезпечаване на материални ресурси, необходими за провеждане на проектните
дейности;Организиране и провеждане на шахматен турнир в комплекс "Родопи", Старозагорски
минерални бани;Организиране и провеждане на състезание по спортен риболов на езерото в
Панчарево;Организиране и провеждане на състезание по голбал на стадион "Хаджи Димитър" в
Сливен;Организиране и провеждане на обучение по канадска борба в Сливен;Организиране и
провеждане на кръгла маса на тема "Спортът за хората със зрителни увреждания" в НЦРС Пловдив.

Основни очаквани резултати:
Оказване на непосредствен благотворен ефект върху психиката и физиката на 154 незрящи и
зрителнозатруднени лица, 26 от които деца, участници в състезанията чрез включването им в
подготвителния тренировъчен процес и извеждането им от обичайната за състоянието на незрящите
хиподинамия; Развиване и укрепване на волевите качества на личността и поощряване на
самочувствието и мотивацията за участие и в други форми на социална изява на целевата
група;Развиване на конкурентния дух чрез участието в самите състезания;Възпитаване у участниците
от училищна възраст на спортен дух чрез прякото им участие в спортните
мероприятия;Популяризиране на спорта за хора със зрителни увреждания сред обществото като цяло и
в частност сред подрастващите със зрителни проблеми;Осигуряване на поддръжката на спортната
форма на тези от участниците, на които предстоят участия в международни и други
турнири;Запознаване на членовете на целевата група с различните възможности за спортуване за
хората със зрителни увреждания;Осигуряване на материална и техническа база за практикуване на
канадска борба във всички спортни клубове от Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания".

Павлина СТЕФАНОВА

Предстоящи семинари

по проект
"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на
Съюза на слепите в България"
През месец септември Съюзът на слепите в България започва провеждането на 4 семинара по актуални
проблеми на българското законодателство, касаещо хората с увреждания. Семинарите са част от
проект "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните
структури на Съюза на слепите в България". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Семинарите са насочени към представителите на местните структури на Съюза на слепите в България
и ще обхващат следните теми:
1. Институционална рамка за хората с увреждания в България и в ЕС - основни ценности и принципи.
Лични и колективни права на хората с увреждания.Правото на образование и труд.Конвенция на ООН
за правата на хората с увреждания.Универсална декларация за правата на човека.Световна програма за
действие по отношение на хората с инвалидност.Международни и български институции, свързани с
човешките права.
2. Законова среда и социално предприемачество за хората с увреждания.
Трудова заетост на хората с увреждания - специфични практики и успехи в европейските
страни.Институционализация и деинституционализация на хората с увреждания в процеса на тяхната
професионална реализация.Специализирани защитени предприятия и алтернативни форми на
заетост.Обществени и държавни форми на насърчаване на заетостта на хората с увреждания в
европейските страни - принципи на реализация и критерии за оценка на резултатите.Социалното
предприемачество начини на организиране, форми на поощряване и финансиране - права, ценности и
интереси.Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.
3. Социално приобщаване на хората с увреждания. Сегрегация, интегритет, включване.
Цената на сегрегацията, границите на интеграцията - включването формално и реално.Създаване на
достъпна среда.Действащи нормативни документи за транспорт, телекомуникации, образование и
свободно време за хората с увреждания.Информационната революция и нейното влияние за промяна
на стереотипите на обществото и на хората с увреждания по отношение на възможностите за тяхното
приобщаване във всички сфери на социума.Стандартни правила за изравняване на възможностите на
хората с увреждания.
4. Насърчаване на информираността на обществото по отношение на проблемите на хората с
увреждания.
Институционална рамка за разработване и приложение на политики по отношение на хората с
увреждания. Знание, незнание, предразсъдъци.

Субекти на информационно въздействие.Адресатите на информационното въздействие и проблемът за
специфицирането и адаптирането на формите на информация.Форми на организация начини на
финансиране и проблемът за гъвкавостта на регламентациите.Държавни политики по отношение на
хората с увреждания и проблемът за поставянето им в благоприятна информационна среда.
Диана ТОДОРОВА

СТУДИО "ПОЕЗИЯ" Поетесата на равна Добруджа

През август се навършват 120 години от рождението на българската поетеса Дора Габе. Дъщеря е на
Петър Габе, руски заселник в Добруджа, земевладелец, публицист и общественик. Родена е в село
Харманлък (днешно Дъбовник), Добричко. Тогава Добруджа е рядко населена и малката Дора е
излизала сред природата, захласвала се е на необятната добруджанска шир, съзерцавала е изгрева и
залеза на слънцето. Това вглъбяване в природата е отключвало поетическата й дарба, която тя е носила
дълбоко в себе си, която е чакала своето проявление. Ала Йордан Йовков ще бъде този, който
най-пълно и художествено ще пресъздаде в произведенията си полята на Добруджа и техните стопани.
Детството на Дора Габе е слънчево, расте безгрижно, задоволена е от всичко. Учи в Добрич, после във
Варна, където завършва гимназиалното си образование. С учението тя не мисли да спира дотук.
Висшето си образование започва в София, следва френска литература в Женева, после в Гренобъл
(Франция).
Много по-рано Габе е започнала да пише стихотворения. И търси начин да се изяви като поетеса, да
развие таланта си и търси нечия сигурна подкрепа. Очите й са обърнати към София, абонирана е за
списание "Мисъл", където пишат едни от първите български поети и писатели. Тук е Яворов, спечелил
голямо име в българската поезия. Той владее до съвършенство мерената стихотворна реч, съществува

пълно единство между форма и съдържание. Ето кой ще й подаде ръка да израсне духовно, да
процъфтяват поетическите й заложби. Тя му изпраща свои стихотворения и го моли да й съобщи
преценката си. Той е въздържан в похвалите си, но я насърчава да пише. Завързва се дълга
кореспонденция през годината 1905, когато Габе е твърде млада - едва седемнадесетгодишна, "на
майска роза пъпка туй си ти", както казва поетът. Той се обръща любвеобилно към нея. Всяко Яворово
писмо започва с обръщението "госпожице" и завършва с "вашия Яворов". Срещат се двамата. С
високо мнение за себе си, тя не остава очарована от физическия образ на поета, харесва само гласа му.
За първата си среща с Яворов Дора пише: "Запозна ни Екатерина Ненчева, покойната наша поетеса.
Бяхме в Народната библиотека, където Яворов работеше. Не ми хареса от пръв поглед: сух, чер, с коса
над веждите... Очите му нямаха израз, защото го боляха. Само гласът му беше хубав, не само хубав топъл мек глас, който издава вътрешния чар на поета."
Не без препоръката на Яворов в списание "Мисъл" се отпечатват стихотворения от Дора Габе. Яворов
я насочва и към списание "Демократичен преглед", редактирано от видния наш писател Тодор
Влайков. Младата писателка става твърде близка на Яворов, някои литературни изследователи
твърдят, че Яворов е посветил свои стихотворения на младата добруджанска поетеса - "Може би",
"Насаме", "Към върха" и други. Посочените три стихотворения той й изпраща с едни от писмата си до
нея.
Габе се запознава с писателя Йордан Йовков, но той остава незабележим за нейния аристократичен
дух. За нея Йовков е един селски писател, който скоро ще бъде обезличен от дълбочините на времето.
Въпреки това тънката наблюдателност на Йовков открива характерните черти на тази богатска дъщеря
на Петър Габе и я избира за прототип на Нона - главната героиня в романа му "Чифликът край
границата".
Упорита е Дора Габе. Стремежът й да върви към върха е непреодолим. Свързва я тясно приятелството
с Боян Пенев, млад успяващ литературен историк и критик, който за кратко време става професор,
ползващ се с голям авторитет в научните и културни среди у нас. Поетесата се омъжва за него. Отива
тя с професора в Полша, опознават добре полския език и предмет на дейност става полската
литература. Габе превежда стихове от Адам Мицкевич и от други полски поети. Популярността на
Дора Габе расте без задръжки.
Не след дълго време бракът й с Боян Пенев е прекратен, без да се създаде пропаст между тях.
Благодарение на Пенев, приятел на Владимир Василев, тя става сътрудничка на "Златорог" реномирано българско литературно списание.
Не минават много години, когато Дора Габе насочва перото си към детско-юношеската литература.
Пише проза и поезия. Отпечатва два романа - "Малкият добруджанец" и "Мълчаливи герои". В
поезията си за възрастни не показва кой знае какво голямо съвършенство - далече стои тя тук от своя
учител Яворов. Тя трудно намира римите и затова често си служи със силабическото стихосложение и
с бели стихове. Писателският й талант надделява повече в прозата, използва умело стилните средства и
стилистични фигури. Стилът й, емоционален и изразителен, завладява читателя. Помня като ученик в
прогимназията какво силно впечатление ми направи образът на малкия добруджанец Петьо. И сега
след толкова много години той още живее в душата ми. Книгата "Мълчаливи герои" е произведение с
висока художествена стойност. Като преподавател по литература долавях, че учениците я обичат,
четях и Райчо (капитан Райчо) ставаше любим герой на мнозина малки читатели.
Дора Габе се знае от широката българска общественост като детска писателка. В тая насока като че
най-много й върви. Издава детски книжки като "Калинка-Малинка", редактира сама "Прозорче" списание за деца.
Сърдечните й чувства към Яворов не изтляват. Тя не губи нищо от външния си чар. Кокетира с него,
даже когато е омъжена за Боян Пенев и това не е останало незабелязано от професора.
През 1911 Яворов написва пиесата "В полите на Витоша". Всяка година на най-хубавата пиеса се
отсъжда награда. Предлага се "В полите на Витоша" да влезе в списъка на драмите, предложени за
премии. Създадена е комисия с председател Боян Пенев, която да присъди наградата.
Играе се в Народния театър тази Яворова драма. Присъства и Дора Габе. Тя кокетничи с автора, праща
му мили погледи, през антрактите ходи при него, стиска му ръцете. Това не остава незабелязано от
Боян Пенев, председателя на комисията. И в оценката си за драмата "В полите на Витоша" той
разгромява Яворов и награда за пиесата му не е дадена. И причината за това, макар и неволно, става

Дора Габе, опасна със своя чар.
"В това време от входа на Пеневата къща излязоха Боян и Дора Габе" - пише Михаил Кремен, когато
обмисляли с Яворов какъв отговор да дадат на унищожителната критика на мастития професор. - "Те
тръгнаха по "Цар Крум" за към "Патриарх Евтимий". Той бе преметнал на лявата си ръка пардесюто, а
дясната - късата - бе сложил отзад на кръста... До него Дора Габе, стройна, елегантна, с бял костюм и с
голяма, черна, малко сложена назад шапка - както обичаше да се носи тогава кокетната поетеса
красавица. Те се движеха бавно, с достойнство като в празник."
Близките на Яворов се обидили на Дора Габе. Когато я попитали дали има нещо общо с поета, тя
отричала. Яворов предложил на брат си Атанас да изгори писмата на Габе до него, за да не огорчава
Боян Пенев, който тогава още не е разведен с Дора Габе.
Идва преломната 1944 година с един съвсем друг обществен строй, коренно различен от
предшестващия го. Редица от по-старите писатели не могат да се адаптират към новата обстановка,
към новите изисквания за хората на изкуството. Дора Габе лесно се приспособява към новите условия.
Написва поемата "Вела", където възпява партизанката Вела Пеева. Поемата претърпява няколко
издания. Създава повестта "Майка Парашкева" /това е майката на видния функционер на БКП Георги
Димитров/. И Габе спечелва доверието на тогавашните управляващи. И те щедро й се отплащат,
награждават я неколкократно. Присъдено й е званието "Народен деятел на културата".
В българската литература Дора Габе оставя незаличима диря, името й се нарежда в предните имена на
българските поети и писатели. Цял век тя не излиза от читанките и христоматиите, произведенията й
не губят интерес и сред възрастните, и сред най-младите читатели - децата. Тя и Багряна са
най-популярните стари поетеси в България.
Костадин ПАПАЗОВ
Студио "Поезия"
Родопската яка
Родопската яка, покачиш ли през лято,
към средногорски бряг, на север погледни.
Едно е чувството - че жалките си дни
живееш без крила да литнеш над полето.
Ала опит от дъх на истинските китки
сред птичи повик мил, пребягващ дивеч плах,
ще кажеш - с орлови крила дори да бях
ще галя със крака тук горските пътеки.
Но изведнъж пейзаж от горския масив
привлича погледа магнитно тъмен сив пожар горял се вий и питаш се в догадки:
Случайно тука, гост ли бил е неучтив?
А може би е приказка, за нас съвет горчив?
Или на Прометей са огнените стъпки?
Христо ХАЙТОВ

СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Балканско заседание без българско участие

Сутоморе - град на Черногорското приморие, неотдавна беше домакин и организатор на поредното
16-то заседание на Балканския консултативен комитет, който функционира като регионална

организационна структура към Европейския съюз на слепите. Инициативата се осъществи,
благодарение на грижите на Съюза на слепите в Черна гора. Сутоморе е малко градче с 3000 души
население, което предложи благоприятни условия за дискусии, размяна на становища и обмен на
приложни практики.
Според разпоредбите в устава на регионалната балканска организация тя е доброволна и
неполитическа общност на слепите от нашия регион. Нейни членове са националните съюзи на
слепите от Балканските страни. Главната цел на организацията е защитата на човешките,
гражданските, социалните и другите права и привилегии на невиждащите хора от региона. Тя трябва и
да съдейства за тяхната реална интеграция в обществото на отделната държава.
Принципите на партньорството, които са прокламирани още при създаването на организацията, са
актуален фактор в работата на комитета. Това гарантира международното сътрудничество, което в
условията на големите икономически затруднения, през които преминават всички балкански страни, е
част от утвърдената по-нататъшна стратегия за дейността на комитета. Това се потвърди от
участниците в рамките на самото заседание. Необходимо е да се създадат още по-трайни връзки между
националните асоциации на слепите от Балканския регион, но в същото време да има неограничени
възможности за изразяване на взаимните интереси и нуждите на слепите относно по-скорошното и
по-цялостното решаване на неотложните проблеми, което да даде нов подтик на невиждащите хора и
да насърчава сътрудничеството между съюзите на слепите от Балканските държави. Това може да се
изразява в размяна на групи от невиждащи, които работят в обсега на различните изкуства и да се
осъществяват нови по-атрактивни форми на творчески, артистични и спортни изяви.
В работата на заседанието от 10-те страни-членки на регионалната организация участваха чрез
представители на своите национални съюзи на слепите 6 - Черна гора, Албания, Македония, Босна и
Херцеговина, Сърбия и Хърватска. Неучастието на представители на слепите от Гърция, Кипър,
България и Румъния е израз на неуважение към ролята и мястото на тази организация в живота и
делото на слепите от Европа. Съюзът на слепите от Молдова изгуби вече членството си в Комитета
поради неявяването на негови представители в заседанията на организацията.
Турският съюз на слепите се отказа от членството си в Комитета по свои съображения.
Според учредителния протокол и устава на Балканския консултативен комитет лидери на
организацията са председателите на националните съюзи на слепите от отделните страни. В
заседанието в Сутоморе участваха не само председатели на съюзите на слепите, а в състава на
делегациите бяха включени и други невиждащи функционери от националните организации.
По утвърдения дневен ред за работата на 16-ото заседание на Балканския консултативен комитет
присъстващите избраха ново ръководство на регионалната организация - председател и
подпредседател. Водещите на отделните делегации направиха кратки изложения по проблемите на
националните организации на слепите в своите страни, за тяхното участие в общото движение на
хората с увреждания и за възможностите за взаимно сътрудничество при постигане на социалната
защита. Стигна се до договореност на международно равнище да се реализират активни инициативи по
приетия план за 3-годишен период от 2006 до 2009 година и се определи домакинът на следващото
заседание на Комитета. За председател на Балканския консултативен комитет в сегашния 3-годишен
мандат беше избран представител на Черна гора. Поради досега показан голям интерес и активна
деятелност към проблемите и потребностите на слепите в Черна гора и изобщо в балканските страни и
за доброто на слепите в Европа за първи път беше направен нов подход в работата на Комитета, като за
председател на организацията не беше избран някой от председателите на националните съюзи на
слепите, а на този пост беше избран Фадил Мучич, който е изпълнителен директор на Съюза на
слепите в Черна гора. Подпредседателската длъжност ще изпълнява Милан Стошич, който е
председател на Съюза на слепите и слабовиждащите в Сърбия. Според устава на Балканския
консултативен комитет председателят и подпредседателят ще изпълняват функциите си в рамките на
3-годишен мандат. В периода между двете заседания на Комитета не се посочват някои радикални
промени в обсега на правната защита на слепите и слабовиждащите граждани в страните от Балканите.
В рамките на общата дискусия беше констатирано, че през изминалите 3 години не са реализирани
успешно договорените инициативи, които бяха залегнали в акционния план на Комитета за периода
2006 - 2009 година, което по договореност трябваше да се осъществи през времето, което лежи зад
гърба ни и да се обсъжда точно на това заседание. Договорено е да се изработи уебстраница на

Комитета, на която ще могат между заседанията да се разменят информации относно регулирането на
правата и преференциите за хората с увреждания в държавите-членки на организацията. Решено беше
също така да се изготви официален сборник от документи, в чието съдържание са регулирани
конкретно правата на слепите граждани, за да могат да се използват позитивните постановки в
отделните държави. Остава също така като задължение да се проучват възможностите на тази
регионална организация да бъде регистрирана като юридическо лице, което ще й предостави
възможностите да участва със свои проекти към фондовете на Европейската комисия или към други
дарителски кръгове за подпомагане на решаването на нашите наболели проблеми.
Домакин на следващото поредно заседание на Балканския консултативен комитет ще бъде Съюзът на
слепите и слабовиждащите в Сърбия. Да се надяваме, че в него ще вземат участие български
представители, тъй като самоизолацията не носи полза на слепите и е негативен показател за
международните връзки на нашата организация. Ще ми се да посоча, че в миналото ние бяхме много
активни в това регионално звено на слепите.
Данчо ДАНЧЕВ

ЮБИЛЕЙ Мениджмънтът е в кръвта му

Янаки Градев на 75 години

Той не е завършил никаква школа по мениджмънт - нито държавна, нито частна, нито на третия
сектор. Или по-точно неговата школа по мениджмънт е самият жив живот - както се казваше тогава.
Животът и практиката са неговите "университети". И той като някогашния японски премиер от 70-те
години на миналия век Какуей Танака(1972-1974) е с твърде рехави гимназиални спомени. Или ако
бъдем съвсем точни - при Какуей Танака гимназиалните спомени май въобще отсъстваха.
Мениджърските таланти на Янаки Градев изглежда са генетично дадени, а животът само ги експонира
и доразви. Той притежава изключителна социална интелигентност, силно развито чувство за хумор и
самоирония, невероятна комуникативност, изумителна толерантност, умения да разбира другия с

неговите истини и нагласи. И той като повечето японски мениджъри катери кариерната стълба стъпало
по стъпало.
Председателят Градев винаги е умеел да създава кадри, да се грижи търпеливо и тактично за тяхното
развитие и утвърждаване, да им дава шанс, да рискува и трудно да се отказва от своя кадрови избор.
Но също като украинския Тарас Булба той умее да бъде суров и безпощаден, когато ситуацията го
изисква. Той се разделяше от раз с дългогодишни свои приятели и близки роднини.
Най-бурното организационно, културно и икономическо развитие на Съюза на слепите в България е
свързано с неговото име.
Където и да работеше Янаки Градев - във варненското производствено предприятие или в централния
офис на Съюза на слепите, навсякъде той идваше пръв и си тръгваше последен, часове след края на
работния ден. Работеше много често в събота и в неделя, работеше с хъса на частен предприемач,
изцеждаше се докрай в работата, макар че здравето му не беше съвсем добро. Той е невероятен
работохолик - неговата дрога, както сега понякога се казва, е работата и само работата.
Янаки Градев имаше и сега има силен афинитет към производствено-стопанската дейност. И сякаш
съвсем не без основание неговите най-големи критици го обвиняват, че е превърнал Съюза на слепите
в България в едно стопанско обединение, че е загърбил същинската дейност на организацията. Тези
негови критици си спомнят, че на седмичните оперативки най-често употребяваната дума месеци
наред е била "ос гърбична".
И на международната сцена най-забележителните изяви на Съюза на слепите в България са по време на
председателстването на г-н Янаки Градев. България е домакин на редица значими международни
форуми, представители на Съюза на слепите в България заемат високи позиции в световните и
европейските организации на слепите. Самият Янаки Градев е избиран за член на ръководството на
Световния съвет за благополучие на слепите и за генерален секретар на Европейския регионален
комитет(1987-1990) на същата тази организация.
Янаки Градев е роден на 29 септември 1933 в село Самотино, Варненска област, в семейството на
дребни земеделски стопани. Баща му Трифон Градев е активен член на Българската комунистическа
партия, за което е въдворяван в концлагер и е осъждан с ефективна присъда, която излежава във
варненския затвор.
Основното си образование Янаки Градев завършва в село Старо Оряхово (Варненско). Той прави опит
да продължи обучението си в техникума по горска промишленост в същото село. През 1949 Янаки
Градев прекъсва своето образование поради силно намалялото си зрение. По-късно през 1971 завършва
средно образование като редовен ученик във варненската вечерна гимназия.
Професионалната си кариера Янаки Градев започва като коларо-железар към Районния кооперативен
съюз в Старо Оряхово. По-късно пак в Районния кооперативен съюз на същото село той работи и като
точилар, оксиженист и огняр. В резултат на дегенерация и атрофия на зрителния нерв зрението му още
повече се редуцира през пролетта на 1952. Янаки работи в местното Трудово кооперативно земеделско
стопанство като обслужва селскостопанските машини.
През 1957 Янаки Градев постъпва на работа като плетач на куха стъклария в ПП "Успех" Варна. През
1960 той вече е назначен за началник пласмент.
От 1958 до 1962 година Янаки Градев е секретар на организацията на Българската комунистическа
партия в предприятието. Той е избиран и за председател на районния съвет на ССБ - Варна от 1960 до
1962. По същото време за 5-6 месеца е дори и синдикален лидер в ПП "Успех" - Варна. На Третия
конгрес на ССБ (1959) Янаки Градев е избран за член на Централния съвет на ССБ.
От 1962 до 1976 г-н Янаки Градев е изключително успешен директор на ПП "Успех" Варна. През този
период се построяват двете производствени сгради на предприятието, първите три жилищни блока,
Работническото общежитие, Домът на културата, детската градина и други. Може би най-големият
мениджърски подвиг на директора Градев от онова време е, че оглавяваното от него предприятие

успява със собствени сили да си построи през 1974 година новата производствена сграда - нещо твърде
уникално и новаторско за тогавашните времена и подходи. По време на управлението на Янаки Градев
във варненското предприятие се внедряват модерни технологии за производство на изделия от
термопластични пластмаси. Внедрява се също и производството на електроинсталационни изделия.
Към предприятието се разкриват и първите в системата на ССБ производствени филиали в градовете
Бургас, Добрич и Силистра, в които десетки слепи и слабовиждащи лица от тези селища намират
професионална реализация като производственици и ръководители.
На Седмия конгрес на ССБ (1976) г-н Янаки Градев е избран за председател на организацията. На
Осмия (1981) и на Деветия (1986) той е преизбран на този пост.
Със стажа си от 13 години и 4 месеца на председателското кресло Янаки Градев е на втора позиция
сред осемте председатели на обединения съюз на слепите след 1951. Разбира се, по постижения г-н
Янаки Градев е всепризнатият шампион измежду своите колеги през този период. Тъкмо по тези 13
години и 4 месеца, когато е председател Янаки Градев, много често изпитват дълбока носталгия
хиляди слепи и слабовиждащи хора в нашата страна, и това чувство сякаш е доста основателно.
За значителен принос в развитието на делото на слепите в Европа и България г-н Янаки Градев е
награден с медала "Луи Брайл" от ръководството на Европейския съюз на слепите. Изглежда не е
никак случайно, че тъкмо той е председателят на Съюза на слепите в България обсипван с най-много
български държавни ордени и отличия: "Златен орден на труда", "Червено знаме на труда", "Народна
република България" Втора степен, носител е и на отличието "Заслужил деятел на здравеопазването".
През 1993 във връзка с неговата 60-годишнина и за големия му принос за развитието на
организираното движение на слепите в България ЦС на ССБ му присъжда званието "Почетен член на
Съюза на слепите в България, а през 2003 година във връзка със 70-годишнината му УС на ССБ го
отличава с "Медала за особени заслуги".
От 14 февруари 1998 г. до 18 май 2002 г. Янаки Градев е председател на Сдружението на слепите
предприемачи в България. От юни 2001 г. до април 2004 г. той е заместник председател на
Националната потребителна кооперация на слепите в България. И при тези си нови публични роли г-н
Градев работи с присъщата си апостолска всеотдайност.
И на 29-ти септември тази година г-н Янаки Градев навършва една доста кръгла годишнина. Той
отбелязва 75 години от своето рождение. По повод на този негов юбилей, някои от неговите
сътрудници имаме сериозни основания да му поднесем още веднъж нашите най-дълбоки и искрени
съжаления за незаслужените критики и упреци към него от наша страна в началото на така наречения
преход. И, естествено, да му благодарим за всичко, което той е направил за хората с нарушено зрение и
да му пожелаем дълголетие и добро здраве - да продължава да е все така полезен на каузите на слепите
в България!!!
Ангел СОТИРОВ

