ПРАЗНИЧНО Бъдни вечер и Коледа

Празникът, който отбелязваме непосредствено преди Коледа е Бъдни вечер и той като повечето зимни
празници спада към групата на неподвижните празници. Той се чества винаги на 24.12. За разлика от
предходните празници Бъдни вечер се отличава с богата празнично-обредна система. В някои краища
на България Бъдни вечер се нарича още Мала или още Детска Коледа.
На този ден се извършват ритуали и обреди, които са свързани с посрещането на Коледа.
На този ден българите принасят в жертва прасе, което е гледано цяла година. Макар и да колят прасето
на 24.12, то храните приготвени от свинското месо, а и от всяко друго месо, се консумират на Коледа.
Това се прави, понеже денят преди Коледа е последният от Коледните пости.
Едно от характерните неща за този ден е "бъдникът". Той е задължителен за всяко семейство.
Обикновено няколко мъже от дадено домакинство ходят в гората да отсекат дървото, което ще играе
ролята на бъдника и гори цяла нощ. Обикновено бъдникът бива дъб или круша. Самият бъдник, като се
качи на шейната или друго превозно средство, не трябва да се опира или пада на земята. По пътя за
дома дървото не трябва да докосва земята. Когато пристигне в дома, стопанинът го слага в огнището.
Бъдникът трябва да гори без прекъсване не само в нощта на Бъдни вечер срещу Коледа, но и до
Йордановден. След като изгори бъдникът, пепелта от него не се изхвърля, а се ползва като лекарство
през годината.
Основната обредна храна на този празник е постна. Тя винаги трябва да бъде тек, т.е. нечетен брой
гозби. На празничната трапеза трябва задължително да има следните ястия: постен боб яхния, постни
лозови сарми, варено жито, ошав, тиквеник (постна баница с плънка от тиква), зеленчуци, които са
произведени през изминалата вече година. Наред с това се приготвя постна пита украсена отгоре.
Най-често използваната пластика е монограма на Христос, която се прави от две разточени къса тесто.
По краищата се слагат топки. Тези краища са заградени от по-голям къс разточено тесто. Всичко това е
свързано със символиката на старите българи. Топките на питата символизират овцете или другите
домашни животни, но най-често изобразявани са овцете. Това не е случайно, тъй като ранните
християнски зографи са представяли Христос като добрия пастир, заобиколен от стадо овце. Освен
това според Библията, след раждането си детето Исус е сложено в ясла.
Така че в празнично-обредната система на Бъдни вечер и Коледа често се преплитат библейските
притчи и народните вярвания.
Вечерта, когато цялото семейство седне на масата, най-възрастната жена от този дом прикадява
вечерята. След това главата на семейството разчупва празничната погача, като първото парче се оставя
винаги за Богородица. По време на Бъднивечерската вечеря никой от челядта на стопанина не може да
става и ходи изправен. Ако се наложи на някого да стане, то той трябва да върви приведен.
Празничната трапеза не се раздига до сутринта на Коледа.
В нощта срещу Коледа се извършват гадания. Това се прави най-вече от младите момичета. Те слагат
под възглавницата си първата хапка. Когото сънуват, за него ще се омъжат. Така те гадаят какъв ще
бъде бъдещият им съпруг.
Друга много важна съставна част в празнично-обредната система на тези два празника е коледуването.
То започва още вечерта на Бъдни вечер срещу Коледа, но коледарите се събират седмица по-рано, за да
разучат нови песни и да си припомнят стари.
Ръководител на тази дружинка е тъй наречения станеник. Той е най-възрастният коледар в групата.
Всяка коледарска група има и деца, които също изпълняват определени функции. Тези от тях, които
чукат на вратата, се наричат коте, а тези, които приемат и носят даровете, се наричат магаре.
Коледарите обикалят къщите и благославят техните стопани. Коледарите, чрез специални песни и
заклинания, наричат за здраве и берекет домашните. Самите стопани от своя страна даряват
коледарите с пари, кравай и други. Тези дарове се слагат в дисагите на магарето. Те не влизат само
там, където има починал и този дом все още е в траур.
По характер и значение самото коледуване има много общи черти с един друг обичай, а именно
лазаруването при девойките. Както при лазаруването, така и при коледуването участие вземат млади
несемейни хора. В случая това са ергени. Както за лазарките, така и за коледарите този обичай има
важно значение в техния по-нататъшен живот. И момите след Лазаровден, и ергените след Коледа

могат вече да се задомяват.
Този процес на преминаване от една възрастова група в друга и съответната промяна на социалното
положение е познато явление в много древни религии. То не е било чуждо и на нашите предци
траките, славяните и прабългарите.
В деня на самия празник Коледа, който е най-големият зимен християнски празник, приключват
дългите четиридесетдневни пости.
Въпреки че неговият произход е християнски, то в неговата обредна система се преплитат библейската
история за раждането на Христос със старите дохристиянски вярвания, познати не само на източните
народи, но и на нашите предци. Този празник е свързан с календара, тъй като се празнува винаги около
зимното равноденствие. Основната идея, която е заложена в неговата символика, е за вечната умираща
и възраждаща се природа. Тогава за пръв път от 40 дена може да се яде блажно. Естествено на
коледната трапеза вече ще присъстват и месни ястия.
Въпреки че човек може да разпусне след коледните пости, остават все още някои забрани, които важат
до Йордановден. Става въпрос, че от Рождество Христово до Богоявление са тъй наречените мръсни
дни. Човек не трябва да замръква, защото тогава излизат някои митологични същества, ползващи се с
лоша слава. Такива са вампири, таласъми, караконджоли и други. Ако случайно му се налага на човек
да излезе навън по късна доба, то той трябва да има муска или амулет, чиято основна съставка да е
чесънът. Той служи като защита срещу тези мрачни сили.
Като повечето наши празници, и Бъдни вечер, и Коледа са тясно свързани с нашето далечно минало.
Те са част от нашата национална идентичност. Така че, ние българите трябва да знаем и помним
нашите традиции. Те са нашите корени.

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В Управителния съвет на ССБ

На 17 ноември Управителният съвет на ССБ проведе своето предпоследно за тази година заседание.
Точка първа от дневния ред беше избор на управител на „УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ” ЕООД.
Управителният съвет изслуша двамата явили се кандидати - Йолиан Маринов Иванов и Веселин
Димитров Мирчев.Членовете на управителния съвет изслушаха техните концепции, задаваха им
различни въпроси. След дълго обсъждане се проведе гласуване, при което и двамата кандидати
получиха само по три гласа. При този резултат нито един от тях не беше избран.
В точка втора бе включено разглеждане на докладна записка на Васил Долапчиев относно
преструктурирането на електроинсталационното производство. По тази точка дебатите продължиха
най-дълго. Сериозно и задълбочено управителят на Варненското предприятие Соня Иванова изложи
своите аргументи и опасения, че може би сега точно не е моментът да се премества производството от
сливенското ни предприятие във Варна и Дряново, тъй като идва зима, финансовата криза се
задълбочава, а са нужни средства за прехвърлянето на машините. За целта трябва да им бъде намерено
подходящо място, да бъдат назначени съответните специалисти, защото много от тях след тяхното
освобождаване вече са си намерили нова работа. Това ще бъде ново производство за тях и ще трябва да
се осигурят финанси и условия за него, което много ще затрудни предприятието, а то и бездруго е в
нелеко състояние.
Управителят на Дряново изрази почти същите опасения.
И двамата управители заявиха, че те ще се подчинят на решението на управителния съвет, каквото и да
е то, но поискаха все пак да се знае, че според тях това вероятно ще доведе до по-сериозни проблеми за
тези две предприятия.
По тази точка управителният съвет реши да се прекрати дейността на предприятието в Русе.
Предприятието в Сливен ще продължи да функционира още една година, но само при условие, че
задълженията на предприятието към персонала, държавата и банките намаляват ежемесечно и се
издължават в определените срокове. Средствата за погасяване на задълженията трябва да се получат
от собствени приходи от дейността на предприятието. Не по-късно от три месеца от настоящото
решение управителният съвет на ССБ трябва да обсъди финансовото състояние на предприятието в
Сливен и при неизпълнение на поетите ангажименти да вземе кардинално решение за преустановяване

на дейността му.
Обсъди се и докладна записка внесена от Господин Атанасов, отнасяща се до неотложни ремонти на
общежитията в Дряново, които са в изключително тежко състояние. Покривът тече, санитарният възел
е в окаяно състояние. Има оголени жици, които са особено опасни при наличието на течове.
Необходимите средства за този ремонт са 63 хиляди лева. Дебатите по тази точка се разшириха извън
предварително зададения обем и се разпростряха и върху състоянията на всички общежития на ССБ.
Заключението е, че всички те са в лошо състояние и при наличието на повече финансови ресурси
трябва да се пристъпи към сериозното им реновиране.
Управителният съвет реши – при постъпване на средства от продажба на недвижима собственост на
ССБ да се извърши ремонт на покрива на общежитието на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново.
За извършени очни операции управителният съвет реши да подпомогне двама съюзни членове.
По точката за награждаване на дейци, допринесли за развитието на съюза, за дългогодишна активна
дейност в системата на ССБ и по повод 10 годишния юбилей на вокална група "Еделвайс" към РСО
Варна, награди Недялка Митева Стойнова със съюзното отличие сребърна значка.
Членовете на УС обсъдиха искането на инициативен комитет за свикване на извънредно събрание на
пълномощниците в Бургас. След изнесени допълнителни факти В. Атанасов препоръча на
председателите на ССБ и КС да посетят на място пълномощниците на РСО Бургас, подписали се за
свикването на извънредно заседание на регионалното общо събрание, и ако те отново потвърдят
искането си да се свика общо събрание на регионалното общо събрание на пълномощниците на РСО
Бургас да се пристъпи към свикването му по предвидените в устава на ССБ начини.
Управителният съвет реши да завиши бюджетите за 2008 г. на регионалните организации в Пловдив и
Бургас. Бюджетът на РСО Бургас се завишава с 5150 лв., получени от фондове, от които две хиляди
лева да се изразходват за покриване на командировъчни разходи при заплануваните два семинара през
месеците ноември и декември. УС даде съгласие да се завиши бюджетът на регионална организация
Пловдив с 9 486 лв. Средствата са получени от индексация на наемната цена на отдадена под наем на
община Пловдив съюзна собственост и следва да се разходват за: 3100 за покриване на дефицита за
2008, 1000 лв. за покриване на командировъчни разходи, 1000 лв. за разходи за културно-масова и
спортна дейност и 386 лв. за покриване на разходи за телефони.
Управителният съвет даде съгласието си да се открие процедура по продажба на съюзни жилища на
живеещи в тях съюзни членове.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Русе

Четем и пишем
Живеем в динамично време, както се казва, във времето на високите технологии. Нека само си
припомним модерните мобилни телефони, четящи устройства, все по-малки по размери, все по-бързи и
мощни компютри, вече и за хора с увредено зрение.
Нищо обаче не може да замени удоволствието сами да пишем и четем. Затова родения през 1809
година французин Луи Брайл, който е ослепял като малко момче, създава през 1825 година азбука за
слепи на релефно точковия принцип. Тя се ползва в цял свят.
По случай 200-годишинината от рождението му, като се взе предвид желанието на съюзните членове
на ТСО Русе, със съдействието на председателката на РОС – Валентина Мардеросова и с помощта на
Стефан Данчев, изпълнителен директор на Националния център за рехабилитация на слепите в
Пловдив, се организира курс за обучение на Брайловата азбука.
За преподавател беше привлечен Ганчо Илиев Пенев, който с голямо умение и желание води курса.
Може да му е струвало много нерви и труд, но заради удовлетворението, че си помогнал на другите
всичко се забравя.
Включени бяха и часове по писане с брайлова машина. Специалните пихтови машини бяха ни

предоставени от РОС Русе.
От името на РОС Русе и ТСО Русе, и лично от мое име, пожелаваме на редакционния колектив на
списание "Зари", весели Коледни и Новогодишни празници. Нека Новата 2009 година бъде мирна,
ползотворна и щастлива за всички нас, и за хората от целия свят.
Тодор ЛАЗАРОВ

София

Интересни туристически излети
Софийската териториална организация "Възраждане" към ССБ с председател Пламен Бакърджиев пое
инициативата ежемесечно да се провеждат излети до интересни и привлекателни исторически,
културни и природни забележителности в покрайнините на София.
На 26.11.2008 г. се състоя поредният туристически излет до хотел "Клуб Владая". Пътуването до
изходния пункт бе извършено с градски автобуси от квартал Княжево до село Владая. От Владая до
хотела разстоянието бе изминато пешком, сред смесена иглолистна и широколистна гора. Известно е,
че въздушните течения, преминаващи над Люлин планина, оказват изключително благоприятно
влияние върху здравословното състояние на хората.
Това обстоятелство, съчетано с разходка сред природата, допринесе за повишеното настроение на
участниците в излета. В ресторанта на хотела групата бе посрещната най-любезно от персонала и сред
приятна обстановка, допълнена от топлината на горящата камина, в продължение на 3 часа хората си
отдъхнаха, закусиха и попяха.
Извън програмата бе проявен интерес и с желание бе посетен Владайският манастир "Света Петка",
който има повече от 7 вековна история и параклис "Света Неделя".
Независимо от метеорологичните условия през този ден, характерни за късната есен, двадесетината
участници преодоляха 8 км разстояние без особени проблеми. Радостно е обстоятелството, че в излета
участваха млади хора като Кремена Цочева и Кристина Александрова.
Достойно се представи и най-възрастната участничка Мария Татарева.
През следващите месеци предстоят посещения с интересни беседи до Боянската църква, Националния
исторически музей, Германския манастир и др. Ще се пътува с автобуси на градския транспорт.
Георги ПЕТРУШЕВ

Дупница

На 28 октомври в театралния салон на града бе отбелязана 150 годишнината на Дупнишкото читалище
"Зора". В концертната програма по този повод взе участие и МФГ към ТСО на слепите в Дупница.
Същата изпълни песните: "Брала мома", "Имала майка" и "Оро се вие". Още с появяването си на
сцената групата предизвика овациите на публиката, която остана очарована от изпълнението на
певците. Председателят на читалището Силвия Балинова благодари за участието и поднесе юбилейния
сборник, посветен на читалището, и компактдиск с любими стари градски песни на всеки изпълнител.
Дарвин ПЕРАНОВ

Пловдив, Час по България

Когато през юни заедно с дамски клуб "Орхидея" посетихме долината на розите и на тракийските царе
– Казанлъшкото поле, и надникнахме в древните могили, съхранили тайните на една голяма и богата
материално и духовно цивилизация, се уточнихме, че ще направим още един такъв рейд. Решихме, че
това ще бъдат разкопаните от д-р Георги Китов и открити за посещение могили в землището на с.
Старосел, Пловдивско. Това може би е мястото с най-голямо струпване на тракийски храмове и
гробници в цяла България.
В ранната мъглива неделна утрин на 16 ноември петнадесетина ентусиасти се качихме на наетия
микробус и потеглихме. До Старосел пътувахме около 40 минути, а след по-малко от 10 минути
спряхме на паркинга под Четиньова могила. Тракийският култов комплекс в Четиньова могила е
открит и разкопан през 2000 г. от Георги Китов – българския Шлиман (немски археолог, открил Троя),
както образно го нарича в-к "Таймс". Това е най-големият открит досега тракийски царски комплекс с
мавзолей.
Гробницата, наричана от Китов храм, впечатлява с внушителната ограда от каменни блокове,
парадното стълбище с коридор и култовата площадка. Входът е очертан от плочи с цветна украса.
Вътрешното помещение представлява огромна кръгла куполна камера, декорирана с цветни
орнаменти. Внушителното съоръжение е строено в края на V, или началото на ІV век пр.н.е. и е било
по силите на мощен, богат и влиятелен цар. От северната страна на храма се намира вкопана скална
яма за производство и съхранение на около 6 тона вино. Наоколо са разположени няколко причудливи
скални образувания, които траките са считали за свещени и стриктно са почитали.
След като изслушахме разказа на уредничката и си направихме снимки за спомен, слънчевите лъчи
разпръснаха мъглата и пред нас се откри незабравима гледка. Потеглихме за втората отворена за
посещение могила, наречена „Хоризонт”. Това е единствената гробница в Тракия с колонада – тук
броят на колоните достига 10. Те са изработени в ранен дорийски стил. Въпреки че гробницата е
ограбена още в древността, намерените сребърни и златни предмети красноречиво говорят за ранга на
погребания.
Следващият обект от набелязания маршрут беше град Хисар, наричан още Хисаря (от турски –
крепост). И наистина, това е градът с най-добре запазени крепостни стени у нас, градени през
късноримския и ранновизантийския период. Нещо повече – исторически извори говорят, че по това
време Диоклецианопол /така се е наричал градът тогава/ е бил трети по големина в провинция Тракия
след Филипопол и Августа Траяна /Стара Загора/. След като си наляхме топла минерална вода от
чучурите на Момина баня и похапнахме за обяд, спряхме пред археологическия музей на града.
Археологическият музей е основан от местния родолюбец генерал Тодор Марков в периода между
двете световни войни.Разполага с богата сбирка от археологически и етнографски находки, изложени в
двете крила на сградата. Уредничката Радка Нанкина ни показа отлично запазени образци от
праисторическо време - тракийски, римски и византийски съдове, колони, мраморни плочи и статуи,
златни, сребърни и бронзови монети, проследяващи историята на народите населявали района. В
етнографското крило видяхме предмети, характерни за бита на българина от 19-и и началото на 20-и
век. Направихме общи снимки, а преди тръгване уредничката подари на ръководителката на нашия
дамски клуб Радка Христова авторска книжка с легенди за Хисаря, като преди това разказа една от тях.
Ще я предам накратко на читателите:
Живяла в селото хубава мома Яна. Седнала тя една сутрин рано на прага пред бащината си къща да
бродира на гергеф и запяла песен. В това време Хасан бейоглу обикалял селото, яхнал белия си кон.
Като дочул песента, спрял се той пред китната градинка. Видял той девойката и ахнал пред нейната
хубост. Пожелал я той веднага – искал да бъде в харема му при другите жени.Дълго я уговарял беят,
обещавал и всичко, но Яна била непреклонна. Тя била вярна на своя любим, комуто китка за обич е
дала.Тогава беят със сила я грабнал и въпреки молбите на старите й родители и братята й, отвел я в
харема си. Но българката не се покорила – не отдала любовта и сърцето си на бея. Затова той решил да
я накаже. Поканил влиятелни гости от цялата околност и подготвили богата трапеза. След като гостите
хапнали, пийнали и се развеселили, беят заповядал на две от своите ханъми да съблекат момата чисто
гола и да я намажат с гюлово масло, за да поднесе на всички баклава със златна тепсия. Разбрала Яна,
че беят е решил да я унижи, но с високо вдигнато чело и изправена снага поднасяла сладкишите на
гостите. Всички ахнали пред красивото й тяло, ухаещо на гюл. Пристъпвала бавно, черпела гостите и

се усмихвала, но никой не можел да прочете мислите й. Накрая застанала пред бея, направила дълбок
поклон, изправила се, и със все сила стоварила тежката тепсия върху главата му. Беят издъхнал на
място. Всички се спуснали и хванали смелата девойка, решили веднага да я накажат. Построили висока
и суха клада, довели българката окована във вериги, намазали я с катран, вързали я и я запалили. Яна
не издала нито стон, нито вик – само две бистри сълзи се отронили от очите и.
Станало чудо. Там, където капнали сълзите й, бликнал горещ извор, а тя потънала в него. Оттогава той
носи своето име – Момина сълза.
И днес в центъра на град Хисаря се издига бронзова статуя на девойка, която символизира гордата и
непреклонна българка, превърнала се в достоен символ на града. А след хубавата екскурзия и
пълноценно прекарания ден човек има над какво да се поразмисли. Ние се гордеем с богатото духовно
и материално минало на нашите прадеди. А ще оставим ли всички ние и нашите съвременници нещо, с
което бъдещите поколения да са горди, че са наши потомци?
Георги ГЕНОВ

Пловдив

В Пловдив се отбеляза 13 ноември – Международният ден на слепите
От 2002 г. ръководството на ТСО "Пулпудева" се стреми по един или друг начин да организира
отбелязването на Международния ден на слепите – 13 ноември. Но докато през първите години
мероприятията бяха основно от вътрешносъюзен характер, сега работим въз основа на идеята 13
ноември да придобие гражданственост, т.е. да получи по-голяма популярност сред обществото.
Истината е, че не само обикновеният гражданин, но и голяма част от нашите съюзни членове не знаят
почти нищо за тази дата. У нас по-популярни са 15 октомври – Международният ден на белия бастун и
3 декември – Международният ден на хората с увреждания.
Акцентите при отбелязването на тези дати обаче са съвсем различни. Ако на 15 октомври основната
тема е ориентирането, мобилността и отстраняването на физическите бариери, възпрепятстващи
създаването на достъпна среда за невиждащите хора, ако на 3 декември главно внимание се обръща на
взаимоотношенията на организациите на и за слепи и хора с други увреждания с различните социални
и здравни институции и с властите на национално, регионално и местно ниво, то на 13 ноември трябва
да се акцентира най-вече на обучението на хората със зрителни увреждания, целящо рехабилитация,
общообразователна и професионална подготовка, както и трудова реализация – жалоните, очертаващи
пътя за по-пълната им интеграция в съвременното общество.
Към 10 ч. преди обяд на 12 ноември от голямата зала на втория етаж на Културния дом в съюзния
жилищен комплекс се носеше весела глъчка. Освен съюзните членове и техните придружители, залата
се изпълни с рой деца – възпитаници на детската градина в двора на комплекса. Новата директорка на
градината г-жа Попиванова бе поела ангажимент да поздрави невиждащите хора по случай
отбелязването на Международния ден на слепите с програма, изнесена от малчуганите. Малките
таланти се представиха чудесно, радвайки присъстващите гости близо половин час с разнообразните
си изпълнения. На събитието присъстваха кметът на р-н "Източен" Иван Тотев и хора от неговия екип.
От името на нашите съсъдбеници председателят на ТСО "Пулпудева" Георги Генов благодари на
дечицата, възпитателките и тяхната директорка за чудесната програма и ги покани да участват и на
коледно-новогодишното тържество, което традиционно организират двете пловдивски териториални
организации. След това той накратко запозна присъстващите с отбелязваната дата, свързана с
рождението на големия френски хуманист и фактически основател на тифлопедагогиката Валентин
Аюи, осъществил систематично обучение на млади невиждащи хора в създаденото от него училище –
първата образователна институция от този род в света.
Пансионерите, които минават през училището на Аюи престават да бъдат жертви на слепотата – чрез
придобитите знания и умения всеки има шанс да обезпечи своето препитание и по-достоен живот.

Измежду тях израстват хора и специалисти с високи качества, които в много отношения ги правят
дори по-добри от останалите.
На 13 ноември в община Пловдив на ръководителите на три НПО, които работят с хора със зрителни
увреждания – Велик Атанасов - председател на Пловдивската регионална организация на ССБ, Стефан
Данчев – директор на Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив, и Димитър
Парапанов – председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, бяха връчени
брайлови наръчници "Правила за защита при бедствия", разработени и издадени от Министерството на
извънредните ситуации. Малък жест, който може би говори, че управляващите са се сетили, че и нас
ни има.
На 12 и 13 ноември в Пловдив се проведоха безплатни прегледи за откриване на макулна дегенерация
на ретината, свързана с възрастта. На пресконференцията проведена по този повод на 10 ноември пред
пловдивските медии, целяща разгласа на мероприятието, участващите лекари говориха за симптомите,
превенцията, лечението и последиците от заболяването, а Г. Генов като представител на регионалната
структура на Съюза на слепите разви въпроса за отражението на заболяванията на зрението върху
качеството на живот на човека. В крайна сметка, за добро или за лошо, доста съюзни членове
отбелязаха Международния ден на слепите на опашката пред специализирания автобус, акостирал на
паркинга пред хотел „Тримонциум”.
Георги ГЕНОВ

Велико Търново, При веселите момичета

В Деня на народните будители 1 ноември, балканският град Дряново ни посрещна със своята
старопланинска хладина. Изкачихме се на малка височина, където се е разположил комплексът на
слепите, заедно със предприятието "Успех". Чистият въздух и тишината бяхап първият прием за нас на
това слънчево място. Мисията на това отиване беше поканата да проверим нашите възможности и
умения да четем и пишем на Брайл при състезателни условия. Пред централния вход на Културния дом
ни посрещна дългогодишният сътрудник на РО на ССБ Минчо Ганев. Той е познат на слепите като
много полезен и добър човек.
Сутрешната хладина се замени с топлия прием на Господин Атанасов, наричан още Динко. Той е
председател на голямата регионална организация, ширнала се от Дунава до Стара планина, на изток до
границата на Търговищки окръг, та чак до Ябланица на запад.
Организатор на това състезание беше г-н Атанасов. Докато чакахме гостоприемното кафе, бяхме на
обща приказка в малката зала на културния дом. От комплекса присъстваха 3 състезателки – весели и
приятно разговорливи жени. Една от тях сподели, че в тази скромна стаичка техният хор правел своите
репетиции. На тези чути думи шеговито отговорих, че това го разбрах още при влизането тук - от
стените, които излъчват техния меден глас. Още не довършил мисълта си и стаичката се изпълни с
весела народна песен. В триото пееха Кера, Мария и Веска и ни предразположиха за приятно
състезание. За доброто изпълнение ние ги наградихме с ръкопляскане. Към това изпълнение, моята
водачка Соня Йорданова добави, че тази песен я чула от дряновския хор при изявата му на
Старопланинския събор "Балкан фолк" във Велико Търново. Във весела атмосфера ние изпихме
вкусното кафе и започнахме деловата работа, за която се бяхме събрали. С няколко думи г-н Атанасов
ни разказа кой е Луи Брайл и какво е създал като ученик във френския колеж за слепи деца. Той
добави, че това мероприятие е посветено на неговия рожден ден - 4 януари 1809 година. Към това
откриване се добавиха две подходящи стихотворения за Луи Брайл. Те бяха взети от поредната ми
стихосбирка "Дъхът на съдбата" и бяха перфектно прочетени от Соня Йорданова.
Разделиха ни на 2 групи - едните овладели релефното писмо като ученици в училище за слепи, а
другите самоограмотили се и изкарали курсове в рехабилитационните центрове. По време на четене се
отчиташе със секундарник колко ще продължи прочитането на определения текст. При писане на
плочка с размер 18 на 24, оценката дойде от допуснатите грешки. Наградите бяха скромни, но от сърце

- първа – 15 лв, втора – 10 и трета – 5 лева. В класацията състезателите се подредиха, както следва: на
първо място - Мария Димова, на второ – Веска Сярова и на трето място – Кера и Данчо Спасов.
Във втората група състезателите бяха само 2. Първата награда заслужено се даде на Банко Костов от
"Успех" – Дряново.
След добре свършена работа любезните домакини ни поканиха на обяд. В комплексното барче, с
хубава компания от съсъдбеници, апетитно задоволихме глада.
Останах доволен от случилото се в този ден и си тръгнах разтоварен от проблемите на ежедневието.
Микробусчето от Габрово, което ме беше докарало, отново ме върна в старопрестолния град с
повишено настроение.
След рядко спокойна нощ, на сутринта се събудих с приятни мисли за отминалия ден.
Чрез редакция "Зари" искам да изразя моите чудесни чувства, предизвикани от веселите момичета и от
добре свършената работа, с която почетохме паметта на Луи Брайл.
Аврам АВРАМОВ
5000 Велико Търново
ул. "Никола Габровски" 33 Б
тел. 65-89-34

Пловдив, Вечери край Струма

Измина една година откакто семейство Димка и Кирил Дамянови от Пловдив, създатели преди години
на музикална формация "Настроение", тръгнаха самостоятелно по пътя на музикалните изяви вече като
дует "Настроение". Добре познати на обществеността, те още от самото начало трябваше да приемат
множество покани за участия в благотворителни концерти, коледно-новогодишни програми и пр. Само
през настоящата 2008 г. от участия в различни фестивали дуетът спечели четири златни и пет сребърни
медала.
В края на октомври дует "Настроение" получи покани за участия в двата най-престижни фестивала на
Югозападна България – "Златен кестен" в Петрич и "Малешево пее и танцува" в село Микрево,
община Струмяни. Димка и Кирчо не се колебаха и миг – стегнаха набързо багажа и на 23 октомври
бяха вече в София. От там продължиха на юг към Петрич и Кулата. Невероятно красивата, есенно
изпъстрена природа, топлото време и южното слънце съпътстваха дългото им пътуване. Влакът се
носеше бързо по поречието на Струма, тичаше през цветни поляни, край златисти хълмове с накацали
по тях красиви къщички и кокетни вили, минаваше през по-къси и по-дълги тунели, провираше се под
мостове през дивното Кресненско дефиле, бързащ към града на Самуил.
- Пристигнахме в Петрич – разказва Димка. – Градът ни посрещна с топлото си слънце и красивите си
сгради. Хората бързаха към читалището, където щеше да се проведе фестивалът "Златен кестен", който
винаги се е отличавал с перфектна организация и топло отношение на организаторите към
изпълнителите.
- В 14 часа започна фестивалният ден, в който беше и нашето участие. Явихме се с две изпълнения в
раздела "Стари градски песни", които бяха бурно аплодирани и това ни направи много щастливи,
защото ние пеем преди всичко за публиката – допълва Кирил. – От 25 изпълнения журито класира
само седем за вечерния гала-концерт, който имахме честта да открием точно ние.
- Късно вечерта бяхме настанени в частен хотел, където собствениците ни посрещнаха по начин, който
няма никога да забравим. Уютът и гостоприемството на македонския край са пословични и те карат да
се чувстваш като у дома си – взема отново думата Димка.
На 25 октомври дует "Настроение" потегли към новите си изяви, този път на фестивала "Малешево пее
и танцува", който е коренно различен от Петричкия. Той е за автентичен македонски фолклор и в него
тази година взеха участие над 4000 изпълнители от Европа, Азия и Африка. Тук дуетът не се
притеснява от конкуренцията, защото Кирчо е израснал в това село, а Димка не може да живее без
македонските песни. "Наши приятели много често казват, че Димето ги пее по-добре от мен", признава

Кирчо. За прекрасното им изпълнение дуетът е награден с диплом за първо място.
Вечерта голямото семейство Дамянови се събират край дългата маса и родната къща на Кирчо се
оглася от смях, шеги и закачки и от омайните песни на този приказен край.
Трите фестивални дни отлитат като миг, но споменът за тях остава за цял живот. Дует "Настроение"
поема към Пловдив, където ги очакват нови предизвикателства и срещи с почитателите на тяхното
изкуство, за да топлят сърцата им със своите изпълнения. А това няма как да не е така, след като
девизът на дуета е: "Ние пеем с удоволствие за вашето добро настроение".
Снежана КИРИЛОВА

ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ" Появи се монета с брайлови символи

Прототип на монета с брайлови символи – релефно-точкови обозначения, беше представена в
публичното пространство, в Далас – САЩ. Доларовата монета е сребърна като материал на изработка.
Стойността обаче не се съобщава в появилите се материали.
С този акт се изразява уважение и почит на американското общество към 200-годишнината от
рождението на френския изобретател и откривател Луи Брайл. По този начин американският долар
отбелязва юбилейната годишнина на твореца на универсалната релефно-точкова азбука и учителя на
слепите по цялото земно кълбо. Това е знаменателен факт в нумизматиката и в областта на
възпоменателните подходи към приноса на талантливите личности на света.
В същото време, когато и посочената доларова монета беше издадена и представена официално в
публичното пространство, беше открито годишното отчетно събрание на Федералната организация на
слепите в Далас. По повод на двете събития се събраха над 1000 човека – да участват в събранието, да
видят и да докоснат юбилейната доларова монета. Нейното докосване с пръстите от невиждащите хора
беше страхотно преживяване за тях.
Върху лицевата страна на тази доларова емисия е изобразен образът на Луи Брайл и е изписано
словото "Свобода", а на гърба на монетата е изписано "Брайл", в съкратена версия "БРЛ", което е код
на релефно-точковото писмо за понятието "брайл". Под това се намира картина, която изобразява
момче в ученическа възраст, което чете с пръстите си брайлографирана книга и има бял бастун,
облегнат на ръката му. Зад него се намират лавици, с подредени на тях книги. Върху лицевия
фоноизказ стои словото "независимост".
Това описание на монетата представя в общи линии обявения проект на прототипа в Далас.
Слепите могат самостоятелно да различават всички американски монети по големината им и по
тяхната тежина. Но брайловата монета е първата емисия от доларовата валута, която има
релефно-точкови маркери. Всичко това не е важно само за слепите по света, а също така е
знаменателно за възпоменателната практика и за нумизматичната наука.
Данчо ДАНЧЕВ

КОЛЕДНА ТРАПЕЗА Рецепти за Бъдни вечер, Коледа и Нова година
Питка с късмети
Продукти: 1 кг брашно, 300 г вода, 10 г сол, 1 пакет бакпулвер, смесен с брашното, монета от 5
стотинки.
Приготвяне: В пресятото два пъти брашно се прави кладенче, в което се слага солта и се сипва
постепенно хладката вода, докато се получи тесто. То се омесва добре, оформя се на питка, в която се
слага добре измитата монета и питката се пече в силна фурна.
Яхния от стар фасул

Продукти: 2 чаени чаши фасул, 1/2 чаена чаша олио, 3-4 глави лук, 2-3 домата, 1 чаена лъжичка червен
пипер, магданоз, джоджен, сол и по желание 5-6 лютиви чушлета.
Приготвяне: Фасулът се почиства, измива и се залива със студена вода. Вари се на умерен огън. Лукът,
нарязан на ситно, се задушава в мазнината до омекване, прибавят се червеният пипер и доматите.
Задушават се леко. Свареният фасул се прецежда. Разпределя се в пръстени гювечета. Отгоре се
разпределя запръжката. Върху нея се поставя по едно лютиво чушле и по едно резенче домат.
Посолява се, поръсва се с магданоз и джоджен и се сипва по 2-3 супени лъжици от водата, в която е
врял фасулът. Гювечетата се запичат на фурна. Поднасят се топли.
Пълнени чушки със стар фасул
Продукти: 2 1/2 чаени чаши фасул, 1/2 чаена чаша олио, 10-12 сухи червени пиперки, 2 глави лук, 1
чаена лъжичка червен пипер, джоджен и сол на вкус.
Приготвяне: Фасулът се залива с кипяща подсолена вода, захлупва се добре и се оставя 10-15 минути
да набъбне. След това се прецежда и се счуква. Пиперките, предварително почистени от дръжките и
семето, се накисват в топла вода да омекнат. Прави се запръжка от олиото, нарязания на ситно лук,
червения пипер. Изсипва се върху фасула. Избърква се с джоджена и солта и се пълнят пиперките.
Нареждат се в тенджера, заливат се със зелев сок или вода и се варят, затиснати с чиния. Поднасят се
студени

.
Зелеви сарми
Продукти: 1 кисела зелка, 2 глави лук, 1/2 чаена чаша олио, 1 чаена чаша ориз, сол, черен пипер,

чубрица.
Приготвяне: Разрязват се листата на зелката, като се отстранява твърдата им част. Запържва се ситно
нарязания лук с олиото, прибавя се добре измитият ориз и малко вода и леко се задушава. Слага се сол,
черен пипер и чубрица на вкус и се сваля от огъня. Със сместа се пълнят зелевите листа, увиват се
добре, нареждат се плътно една до друга в тенджера, чието дъно е постлано с остатъци от листата или
с фолио. Сармите се заливат със сок от киселото зеле (ако е много кисел, се разрежда с вода),
притискат се с чиния и се варят 1 час на тих огън.

Сарми с лозов лист
Продукти: 1 буркан консервирани лозови листа, 1 чаена чаша ориз, 1/2 чаена чаша олио, 2-3 глави лук
и 1 стрък праз, 1 лъжица доматено пюре, сол, сух магданоз и копър.
Приготвяне: Консервираните лозови листа се отцеждат. Ситно нарязаните лук и праз се задушават в
олиото с малко вода. Когато омекнат, прибавя се оризът, задушава се с 1/2 ч. чаша вода. След като
изври водата, се добавят подправките - размитото в малко студена вода доматено пюре, сол, магданоз
и копър. Разбъркват се и се увиват сармите. Върху дървена дъска се разстила всеки лист с лъскавата си
част отдолу. Поставя се плънката. Върху нея се завиват страничните части и след това се увива по
дължина. Сармите се редят плътно в тенджера, дъното на която е покрито с лозови листа. Заливат се с
вода и 2-3 лъжици олио, затискат се с чиния и се варят 1 час на тих огън.
Ошав
Продукти: 500 г сушени плодове (сливи, ябълки, кайсии, череши), 100 г мед или 100 г захар.
Приготвяне: Сушените плодове се измиват добре и се накисват в студена вода за около 12 часа, след
което плодовете се изваждат, а течността, в която са киснали, се прецежда през гъсто сито и с нея
отново се заливат плодовете и се варят до омекването им, като тогава към ошава се прибавят медът
или захарта. Компотът се оставя в тенджерата, докато изстине, след което се слага в дълбок стъклен
или порцеланов съд.
Варено жито

Продукти: 500 г жито, 200 г захар, 50 г орехови ядки.
Приготвяне: Изчистеното и добре измито жито се залива с вода и се вари на тих огън докато омекне,
след което се изцежда от водата, в която се е варило, оставя се да изстине и се смесва със счуканите
орехови ядки и захарта.
Тиквеник
Продукти: 200 г брашно, 100 г вода, 100 г олио, 500 г тиква, 100 г орехи, 150 г захар, лъжичка канела.
Приготвяне: От брашното и водата се прави тесто, от което се точат 5 кори. Тиквата се сварява, обелва
се от кората, наръсва се със захар, счукани орехи и канела и след като изстине, се слага по корите (без
най-горната). Тиквеникът може да се направи и с плънка от сурова настъргана тиква, смесена със
захар, канела и орехи. Опечен, тиквеникът се поръсва с пудра захар.

Коледна пита
Продукти: 1 кг брашно, 3 яйца, 1 1/2 бурканче кисело мляко, 1 кафена чашка олио, мая, колкото
кибритена кутийка, 1 равна чаена лъжичка сода, сол.
Приготвяне: Маята се разтваря в малко хладка вода, сол и щипка захар. В брашното се прави кладенче,
изсипва се втасалата мая и останалите продукти и се замесва тесто. Питата се оставя да втаса. Намазва
се след това с 1 жълтък и се пече.
Пържоли
Продукти: 750 г пържоли, 2-3 моркова, няколко скилидки чесън, 1 натрошен дафинов лист, 1/2 чаша
вино, 1 суп. лъжица доматено пюре, сол, 1/4 чаена чаша олио.
Приготвяне: Пържолите се изпържват леко в олиото. Половината от тях се нареждат в плитка
тенджера. Покриват се с нарязаните на колелца моркови и чесън. Натрошава се дафиновият лист.
Отгоре се нареждат и останалите пържоли. Заливат се с виното и 1/2 чаша вода, в която е размито
доматено пюре. Тенджерата се захлупва и пържолите се задушават 30 минути на слаб огън. Поднасят
се с пюре или пържени картофи.

Баница с късмети
Продукти: 1 кг брашно, 300 г сирене, 7 яйца, 1 чаена лъжичка сол, 1 супена лъжица оцет, 1 супена
лъжица олио.
Приготвяне: От брашното, солта, олиото, 1 яйце и оцета се омесва средно твърдо тесто. След като
престои 10-15 минути, за да се отпусне, то се разделя на 7 топки. От всяка топка се точи кора, след
което се разтегля с ръце върху стара покривка. Краищата на кората се изрязват, след което тя се
поставя в намазана с мазнина тава. Плънката се приготвя от предварително натрошено сирене, шестте
яйца и киселото мляко. Ръси се равномерно с плънка и разтопено краве масло. След нареждане на
половината от корите, се слагат късметите - клончета от дряново дърво, които означават различни
пожелания, и монета, която носи щастие. Последната кора се поръсва само с мазнина. Баницата се пече
в умерена фурна. След като се изпече, се напръсква с вода и се покрива с кърпа.
Баклава
Продукти: 1 пакет готови пресни кори; за плънката: 200 г счукани или смлени орехови ядки, 1 непълна
чаена чаша захар, 1 чаена лъжичка канела, 3 супени лъжици разтопено краве масло; за сиропа: 1 1/2
чаена чаша захар и 2 чаени чаши вода.
Приготвяне: Корите се разделят на две части. Отделно се приготвя плънката от посочените продукти.
Половината от корите се нареждат в тава, като върху всяка се ръси по малко мазнина. Слага се
приготвената плънка и продължава по същия начин реденето на корите. Баклавата се пече в
предварително загрята умерена фурна. След като изстине, се залива с горещ сироп, приготвен от
захарта и водата. Той се вари, докато леко се сгъсти. Баклавата ще стане ароматна и не толкова сладка,
ако към сиропа се прибавят няколко капки лимонов сок. Не се поднася веднага.

Печена пуйка
Продукти: 1 пуйка, 1 глава лук, 3-4 лъжици масло, 1 чаена чаша ориз, бульон, 1 кафена чашка стафиди,
1 чаена лъжица черен пипер, 1/2 чаена лъжица канела, ситно нарязан магданоз и сол.
Приготвяне: Пуйката се посолява отвътре и отвън. Дреболиите се сваряват в подсолена вода и се
нарязват на ситно. Ситно нарязаният лук се задушава с маслото до омекване, прибавя се оризът, който
се пържи, докато стане прозрачен, след което се залива с 1 1/2 чаша от бульона на дреболиите,
стафидите, черния пипер, канелата, магданоза и солта. С тази смес се пълни пуйката и се зашива. Слага
се в тавичка, намазва се с масло, отстрани се сипва 1 чаша от бульона и се пече в умерена фурна. За да
остане пуйката сочна, се полива често със соса. Можете също, докато се пече, да я покриете с листа от
кисело зеле, за да не изсъхва месото, както и да я печете върху 1 нарязана на ситно кисела зелка.

Празнична торта
Продукти: 5 яйца, 80 г пудра захар, 150 г брашно, 200 г мед, 1 чаена лъжица сода за хляб, 50 г кисело
мляко, 100 г нарязани орехи, 50 г стафиди, 2 ванилии, 2 супени лъжици какао, 1 чаена лъжица канела,
5 счукани карамфилчета, 1 чаша конфитюр, 1 чаша желе, желирани бонбони, плодове от сладко.
Приготвяне: Яйцата и захарта се разбиват до побеляване. Прибавят се медът, содата, разтворена в
киселото мляко, какаото, брашното, конфитюрът, стафидите, орехите и подправките. Разбърква се
добре, изсипва се в тортена форма или по-малка тавичка и се изпича. След като изстине, се слага в
подходяща чиния, намазва се обилно с желето и се украсява с бонбоните и плодовете от сладкото.

ЛИЧНОСТИ Сърца, които могат само да изгарят

Ботев – върхът и славата на нацията
Струва ми се съвсем естествено, че Ботев е дошъл от Балкана – от малкото балканско градче Калофер,
където преди 160 години един даскал и неговата жена се радват на своя първороден син. С Калофер,
Карлово, Копривщица и Сопот сякаш се затваря кръгът на големите имена, които по неповторим начин

извисяват България.
Ботев – поетът, публицистът, организаторът, безсмъртният войвода. Прави чест на България, че в
трудните си моменти намира сили да се изяви чрез едно или няколко имена, на които е съдено да
прекрачат границите – духовни и географски.
През 70-те години на 19 век по оскъдните книжни пазари на поробена България се появява една малка
книжка, озаглавена "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”. Истината е, че това са
стихотворения, на които е съдено да станат песни. Те ще закърмят с идеите на борбата и революцията,
ще утвърждават едно и ще отхвърлят друго, ще стигнат сами до голямото откритие - най-късият път до
народната душа е езикът на народната песен, езикът на народното страдание. Именно това е Ботев. Но
с него не се изчерпва той.
За нас, които разполагаме с няколко негови снимки и описания, не е трудно да различим левента и
обаятелния човек. Той би могъл да си избере поприще на "вечния хъш", би могъл да се радва на голям
и заслужен успех сред нежния пол, да пише своите песни и да проповядва соломоновски принципи. Но
Ботев си избира съдбата на "странствуващ рицар" и вятърните мелници му служат само като
страноприемници. Той се движи сред цвета на българската емиграция, диша въздуха на
най-напредничавите идеи, живее в непосредствената атмосфера на революцията.
Враговете на славянството са врагове на българския народ и следователно – негови лични врагове.
Спомнете си фейлетона "Политическа зима"! Нито един от войнстващите европейски дипломати не е
останал извън чувствителното перо на поета, маските са свалени, лицемерието точи гърбавата си
костура над своето собствено лице. Или "Смешен плач"! Фарисеите и езуитите плачат за Париж, но те
плачат за столицата на разврата и пиянството, която завинаги отива в архивите. Българинът Ботев не се
страхува да произнесе своята присъда над един свят, фиктивно далечен от неговия, но всъщност
толкова близък до мечтите на революционера Ботев - "Изповядвам единний светъл комунизъм,
поправител недъзите на обществото".
Балканът и само Балканът е баща и майка на този човек, тях той сънува и за тях мечтае, към неговите
върхове се стреми цялата му душа и там ще спре да тупти и сърцето му. Колко преди това той е
изповядвал "Подкрепи и мен ръката, та кога въстане робът в редовете на борбата да си найда и аз
гробът."
Не е странно, че личност като Ботев предсказва съдбата си. Не е странно, че неговата молба към бога
на революцията е така пределно ясна. Ботев знае за какво е роден, знае за какво живее, знае за какво
ще умре. Той го знае по рождение. Към големия жизнен и поетичен подвиг го зове кръвта на
българина и духът на бунтовника.
След Хаджи Димитър и Стефан Караджа нашата национална революция имаше нужда от силна
личност и тя не закъсня да се яви.
Ботев не падна на своя връх. Той падна за България и всеки неин връх е негов. Той принадлежи на
върховете, защото умря за низините. Не можем да го измерваме с обикновените мерки. Ботев беше
неизменно на страната на слабите, поради това той обичаше всички поробени отечества, но Ботев
имаше едно Отечество и неговото Отечество има един Ботев.
Иван СЕВЕРНЯШКИ
7100 Бяла
област Русе
ул. "Стефан Стамболов" 56
Иван Пенков Северняшки

НОВО В студиото за звукозапис

През новата 2009 година Студиото за звукозапис предлага на своите читатели за абонамент три нови
поредици от предварително определени заглавия. Всяка от тях ще бъде от 12 компакт диска с
продължителност около 300 часа. Цената за всяка от тях е 10 лв, а абонамента може да направите по

познатия ви начин. Срокът е до 15.02.2009 г. Моля посочвайте изрично за коя поредица се абонирате.
І. БИБЛИОТЕКА „ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
1. Джек Лондон
„Белият зъб”
2. Джек Лондон
„Сияйна зора”
3. Жул Верн
„Дунавският лодкар”.
4. Грийн Зейн
„Легионът край границата”
5. Чарлз Дарвин
„Пътешествие с кораба „Бийгъл””
6. Емилио Салгари „По границата”
7. Уилбър Смит
„Седмият папирус”
8. Уилбър Смит
„Речният бог”
9. Даниел Дефо
„Робинзон Крузо”
10. Александър Дюма „Граф Монте Кристо”
11. Уилки Колинс
„Лунният камък”
12. Карл Май
„Винету”
13. Майн Рид
„Ямайски марони”
ІІ. СЪВРЕМЕННА КЛАСИКА
1. Гаршин
2. Габриел Гарсиа Маркес
3. Габриел Гарсиа Маркес
4. Габриел Гарсиа Маркес
5. Габриел Гарсиа Маркес
6. Ги дьо Мопасан
7. Ги дьо Мопасан
8. Джордж Оруел
9. Джон Стайнбек
10. Джон Стайнбек
11. Джон Стайнбек
12. Джон Стайнбек
13. Джоузеф Хелър
14. Ерих Мария Ремарк
15. Ерих Мария Ремарк
16. Ерих Мария Ремарк
17. Ерих Мария Ремарк
18. Ерих Мария Ремарк
19. Жан Пол Сартр
20. Стефан Цвайг
21. Стефан Цвайг
22. Стефан Цвайг
23. Съмърсет Моъм

„Избрани произведения”
„Сто години самота”
„Есента на патриарха”
„Любов по време на холера”
„Хроника на една предизвестена смърт”
„Един живот”
„Силна като смъртта”
„1984”
„Тортила Флет”
„Улица „Консервна””
„На изток от рая”
„Пътешествие с Чарли”
„Параграф „22””
„Триумфалната арка”
„Нощ в Лисабон”
„На западния фронт нищо ново”
„Сенки в рая”
„Трима другари”
„Погнусата”
„Европейските мислители”
„Мария Стюарт”
„Страх”
„Една любов в Париж”

ІІІ. ЛЮБОВНА КЛАСИКА
1. Александра Рипли
2. Арчибалд Кронин
3. Арчибалд Кронин
4. Арчибалд Кронин
5. Арчибалд Кронин
6. Джеръм Селинджър
7. Джеръм Селинджър

„Скарлет”
„Цитаделата”
„Замъкът на шапкаря”
„Трима в любовта”
„Дървото на Юда”
„Спасителят в ръжта”
„Устата ми хубава, очите ми зелени”

8. Елизабет Мичел
9. Емили Бронте
10. Катлийн Уиндзор
11. Решат Нури
12. Стендал

„Отнесени от вихъра”
„Брулени хълмове”
„Вечната Амбър”
„Чучулигата”
„Червено и черно”

ОБЩЕСТВО Трети декември - Международен ден на хората с увреждания

Този ден е обявен през 1992 от Генералната асамблея на ООН за международен ден на хората с
увреждания. Оттогава това е ден за засилване на дискусията по темата за свободния и независим живот
на хората с увреждания, за тяхното пълноправно участие в обществото.
За 3 декември в цял свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията
на живот на хората с увреждания.
Как да общуваме ефективно?
Когато се пише или говори за хора с увреждания, особено важна е думата човек или хора да стои на
първо място. Груповите характеристики като “слепи”, “глухи”, “увредени” или “инвалиди” не са
подходящи, защото те не наблягат на индивидуалността, равнопоставеността или личното
достойнство, което всеки от нас притежава.
Когато разговаряте с човек с увреждане, говорете директно на него, а не чрез придружителя му или
преводача (за хората с увреден слух).
Не се втурвайте да помагате! Първо попитайте човека дали желае вашата помощ и помогнете само ако
ви отговори утвърдително.
След това попитайте какво и как да го направите.
Дайте допълнително време на човека с увреждане да направи или каже нещо.
Запомнете! Човекът с увреждане е като всички останали. Не се притеснявайте заради неговото
увреждане!
Ако не знаете какво да направите или да кажете, позволете на самия човек с увреждане да ви помогне с
обяснения.
Оценявайте всичко, което човекът може да направи. Запомнете, че затрудненията на хората с
физически увреждания идват по-скоро от физическите и психическите бариери между тях и останалия
свят, отколкото от самото увреждане.
Избягвайте да питате човека за неговото увреждане! Ако това се налага, бъдете изключително
внимателни и покажете уважението си.
Не настоявайте, ако ви откажат такъв разговор!
Запомнете! Човекът с увреждане е човек с чувства. Дръжте се с него така, както бихте искали да се
държат с вас.
Людмила БОРИСОВА
/по материали от списание "Независим живот "/

Читалище "Луи Брайл" отбеляза 80-ата си годишнина

Тази година се навършват 80 години от основаването на Националното читалище на слепите „Луи

Брайл”. Под знака на този юбилей протичаха всички организирани от читалището мероприятия през
2008 година, а кулминацията на честванията бе тържественият концерт, състоял се на 3 декември –
международния ден на хората с увреждания.
Тържеството се проведе в залата на ЦДНА в присъствието на много официални гости – представители
на държавните институции и голям брой съюзни членове и приятели на читалището.
Тържеството откри председателят на Националното читалище Спас Карафезов. В краткото си слово
той се спря на някои основни моменти от неговата история от основаването му на 29 април 1928,
когато група незрящи ентусиасти решават да създадат своя културна институция и за неин председател
избират незрящият композитор Петко Стайнов. Оттогава, през годините читалището постоянно се
развива и подобрява материалната си база. Днес то разполага с високотехнологично оборудвана
материално-техническа база и богат библиотечен фонд.
Благодарение на него в България са положени основите на брайловата и говорещата книга.
Поздравителен адрес от президента на Република България прочете Николай Николов – съветник на
президента по социалните въпроси, който бе гост на тържеството.
Приветствия поднесоха лично министърът на културата професор Стефан Данаилов, председателят на
ССБ Васил Долапчиев, а от името на Съюза на българските читалища зам. председателят Николай
Дойнов удостои Национално читалище „Луи Брайл” с почетния знак на СБЧ.
И разбира се, като всеки юбиляр, читалището получи и подаръци – стереоуредба от Министерството
на транспорта и 135 000 лв. от Министерски съвет за разширяване на дейността му.
Поздравителни адреси юбилярите получиха и от Министър-председателя на Република България с
приложен брайлов вариант, което бе много приятна изненада, от Председателя на Народното събрание,
Министерството на транспорта, Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание,
Голяма столична община, Столична община район „Средец”, НАСГБ, СОУ за деца с нарушено зрение
„Луи Брайл”, читалище „Славянска беседа”, читалище „Антон Страшимиров”, читалище „Просвета”,
Столична библиотека, Кооперацията на слепите в България и други.
След приключването на официалната част, тържеството продължи с концерт. И сякаш за да
символизира бъдещето в концерта взеха участие предимно млади хора, ученици и студенти. Сред тях
бяха небезизвестната вокална група „Тийнс” с ръководител Георги Холянов, както и ученици от СОУ
за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, които изпълниха няколко клавирни композиции.
Незрящият студент от музикалната академия Ивайло Донков изпълни класически песни по стихове на
Никола Вапцаров, чието изпълнение звуча за пръв път в България. Публиката се наслади и на
великолепното изпълнение на оперната певица Кристина Александрова, която изпя ария на
Мария-Десислава от едноименната опера на Парашкев Хаджиев, а ученици от музикалното училище
„Любомир Пипков” изпълниха на две цигулки и пиано известната ръченица от сюитата “Тракийски
танци” на Петко Стайнов.
Така, неусетно и приятно, премина тържественото честване на 80-ия юбилеен рожден ден на читалище
„Луи Брайл”, което през годините доказа себе си и продължава да се доказва като основна
културно-просветна институция на незрящите хора в България. И сега то е средище на множество
културни срещи с различни творци, дейци на изкуството и културата. Освен разпространител на
брайловата книга, читалището е и място, където незрящите с удоволствие се срещат, обменят
информация и осъществяват социалните си контакти.
В последно време то успя да привлече все повече млади хора, които вземат активно участие в
дейността му и организират, и провеждат различни свои мероприятия, което доказва истинността на
девиза „Расте, но не старее”. За нашето читалище е повече в сила определението, че с годините то
младее.
Марина ПЕТКОВА
Виж снимки от събитието:

"Слепите не се нуждаят от опекуни, те се нуждаят от приятели"

По повод 112-ата годишнина от рождението на големия български композитор Петко Стайнов
ФОНДАЦИЯ "ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ" съвместно със СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ
КОМПОЗИТОРИ, СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ НА
СЛЕПИТЕ "ЛУИ БРАЙЛ" и БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ, организираха МУЗИКАЛЕН ПРАЗНИК
"ПЕТКО СТАЙНОВ" СОФИЯ’2008.
Празникът се проведе под патронажа на министъра на културата проф. Стефан Данаилов и със
съдействието на Столична програма "Култура". В празничната програма бяха включени концерт на
незрящи изпълнители "МУЗИКАТА Е СВЕТЛИНА", който се състоя на 29 ноември в Националната
галерия за чуждестранно изкуство и среща-разговор "Петко Стайнов и делото на българските слепи",
която се проведе на същата дата в зала "Филип Кутев" на Съюза на българските композитори.
Ще припомня на нашите читатели, че Петко Стайнов е роден през 1896 година в Казанлък. Той загубва
напълно зрението си на единайсетгодишна възраст. Постъпва в "Държавния институт за слепи", който
завършва през 1915 г. След това следва в Германия - Дрезденската консерватория. След приключване
на следването си се установява в София и трайно свързва живота си с делото на българските слепи.
Той е един от основателите през 1928 г. на читалището на слепите и става първия негов председател.
От 1934 г. до 1941 г. е лектор по пиано в "Държавния институт за слепи" София. До края на живота си
Петко Стайнов има отношение към обучението на слепите. През 1935 година той подкрепя активно
хора на слепите, който през втората половина на 20-и век е един от най-добрите хорови състави.
Грижи се за осигуряване на талантливи хористи с хубави гласове, напътства диригентите, съдейства
при формирането на репертоара. Неслучайно след смъртта му хорът приема неговото име.
Петко Стайнов е един от създателите на "Съдба" – първото списание за слепи в България. Активно
участва в организационния живот на Дружеството на българските слепи, по-късно и на Съюза на

слепите в България.
По всевъзможни начини, не на последно място и със силата на своето перо, отстоява правата на
слепите в обществото, компетентно защитава необходимостта държавата да оказва всестранна помощ
на слепите и на техните организации и следи за целесъобразното и ефикасно реализиране на
съществуващата държавна подкрепа. През 1971 г. за големите му заслуги към делото на слепите Петко
Стайнов е избран за почетен председател на ССБ.
Той е станал пословичен с това, че живее с проблемите на младите и винаги им оказва необходимата
помощ. Не са един и двама тези незрящи, на които той е помагал за трудовата им реализация, при
решаване на житейски проблеми и професионална ориентация.
Едно от уникалните неща в неговото музикално творчество е, че той създава големи творби, като
работи изцяло на брайлов нотопис, а това е много сложен процес, който изисква феноменална памет,
напрежение и уравновесеност, голяма вътрешна концентрация. Той не е единственият сляп
композитор, но останалите са писали по-малки музикални творби.
В концерта на 29 ноември взе участие хорът на слепите "Акад. Петко Стайнов" с диригент Петър
Матев, който изпълни за пръв път "Скаутски марш" - наскоро дешифриран от брайловия архив на
композитора, и ръченицата от "Тракийски танци" с аранжимент за хор на самия Петър Матев.
Представиха се и носителите през различни години на ученическата музикална стипендия "Петко
Стайнов" на фондация "Петко Груев Стайнов" и Американска фондация за България: Олга Коева –
НМУ "Любомир Пипков", Ивайло Цанков – СОУ за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов"
Варна, Станислава Георгиева – СОУ за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" Варна, Валери
Маринов - СОУ за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" Варна, Илонка Калчева – НУИ
"Добри Христов" Варна, Ивомира Михайлова – НУИ "Добри Христов" Варна, Георги Иванов –
АМТИИ Пловдив, Миглена Павлова – НМА "Панчо Владигеров", Ивайло Донков – НМА "Панчо
Владигеров".
Освен на годишнината от рождението на Петко Стайнов, концертът беше посветен и на трети
декември - международния ден на хората с увреждания.
Посвещавайки концерта на този ден, организаторите бяха убедени, че това ще бъде ярък лъч,
осветяващ големите творчески възможности и висок професионализъм на незрящите музиканти от
всички възрасти.
От миналата година фондацията получава щедра финансова подкрепа от Американска фондация за
България.
Георги Йорданов Иванов е от Варна и сега учи в музикалната академия в Пловдив, специалност
педагогика на обучението по музика. Той е първокурсник и инструментът, който изучава е акордеон.
Започва при доц. Петър Маринов:
"Сега мой учител е Ангел Маринов. Изключително съм доволен от обучението в академията и от
отношението на колегите ми към мен."
Олга Коева е една прекрасна пианистка, която по твърде необикновен начин изпълни патетичната
соната на Бетовен. Тя учи в музикалното училище "Любомир Пипков" София. Постъпила е там още в
трети клас и сега вече е в девети. По-сериозно се занимава с музика от шестгодишна. Нейната учителка
по пиано е Диана Ботева.
- Каква музика предпочитате да изпълнявате?
- Имам предпочитания към музика от три епохи – барок - Бах, Купрен, от класиката - Хайдн, Моцарт и
Бетовен, а от романтиката - Шопен, Шуберт, Лист и Брамс.
- Какво искате да учите, след като завършите средното си образование?
- Тогава искам да кандидатствам в чужбина - Германия или Австрия, да уча орган или теория на
музиката. Бих искала да стана органистка, може би да се занимавам с теория на музиката или пък с
любимия ми предмет солфеж.
- А опитвала ли сте да композирате?
- Да. Първата ми композиция беше етюд, а последната валс, който посветих на моята майка. Изсвирих
й го на рождения ден преди две
години.

Певицата Миглена Павлова вече е започнала магистърска програма в Софийския университет, а
миналото лято е завършила четвърти курс в музикалната академия. Преди това е учила в музикалното
училище във Варна.
"Като малка родителите ми ме насочиха към музиката. Те ме насърчаваха, а като пораснах, аз и сама
осъзнах, че за човек с нарушено зрение това е много хубав вариант за професионална реализация.
Предпочитам барокова, средновековна, или ренесансова музика."
От тази година учител по пеене на Миглена ще бъде Константин Карапетров. Иска й се критериите в
музикалната академия да бъдат малко по-завишени. Тя има остатъчно зрение и си служи с лупа при
усвояване на нотния текст.
- С какво бихте искала да се занимавате по-нататък?
- Със стара музика.
- А да изиграете някоя героиня в опера, да участвате в сценична постановка?
- Както обичат да казват социолозите по-скоро не, макар че в живота всичко се случва. Така че, ако се
появи такава възможност, вероятно не бих отказала. Не мисля, че нарушеното зрение, дори и нулевото,
е много голям проблем за това. С истинска работа смятам, че много може да се постигне, включително
и сценично участие.
Втората проява беше среща – разговор на тема: "Петко Стайнов и делото на българските слепи".
Тя бе ръководена от Петко Стайнов – внук на композитора и управител на Фондация "Петко Груев
Стайнов". Тази фондация неуморно продължава да популяризира възможностите на слепите, да
запознава цялото общество с техните проблеми и най-вече с техните способности. По един
ненатраплив, но безкрайно полезен начин показва на българската общественост талантливи и
перспективни слепи музиканти. Откривайки достъп до архивите на Петко Стайнов, фондацията
предоставя възможност на слепи познавачи да се докосват до автентичния нотопис на големия колос.
На кръглата маса присъстваха много съюзни членове, както и колеги на композитора от института по
музикознание.
Спас Карафезов, председател на Националното читалище „Луи Брайл”, сподели:
"Петко Стайнов беше за нас по-младите пример за подражание, той беше знаме, образец за всички
млади съюзни членове, които завършваха висше образование. Той неотлъчно е участвал в
ръководството на организацията ни. Обикновено е бил в контролните органи."
Стоян Бабеков – дългогодишен диригент на хора на слепите "Академик Петко Стайнов":
- За мое голямо съжаление аз не съм ученик на Петко Стайнов, но познавам някои от неговите
ученици, като Васил Коев, пианиста и диригент на нашия хор Марко Марков, флейтиста и
председател на нашето читалище Кирил Костов, Михаил Карамихайлов - главен диригент на хора и
мой колега. Всички те бяха едни отлично подготвени музиканти. Като преподавател в Държавния
институт за слепи Стайнов много е държал на усвояването и използването на брайловия нотопис,
защото според него, за да е грамотен един незрящ човек трябва да владее, да познава и ползва не само
буквите и математическите знаци, а и брайловия нотопис.
"Имах удоволствието за пръв път да се срещна с Петко Стайнов, когато бях само на 20 години. Бях
написал една творба в 4 части и отидохме със сестра ми при него за да чуя неговото мнение. Това
всъщност беше моята първа соната за пиано в четири части. Естествено, трябваше да я изсвиря пред
него. Двамата със сестра ми го посетихме в неговия дом. След като изсвирих моето произведение, той
помълча малко и после каза: "Браво бе, ти добре си я измайсторил като форма, като музика, само я ми
кажи защо на едно място говориш на български, а на друго малко на унгарски?". Той искаше да каже,
че интонационно отделните части не са свързани с българския фолклор. Петко Стайнов винаги е
насочвал хората към една интонационна привързаност към българския фолклор. Четири - пет от
неговите творби са създадени пряко за хора на слепите. Ние изпълнявахме редовно негови творби не
само защото е направил всичко, каквото е могъл за хора и за музикалното обучение на незрящите хора,
а преди всичко, защото е един от най-добрите хорови композитори."
От 2000 година Керанка Милушева - една от хористките в професионалния хор "Акад. П. Стайнов",
която отлично владее брайловия нотопис, заедно с двама професионални музиканти се занимават
усилено с дешифрирането на още неоткрити творби и с кореспонденцията на големия композитор.

На кръглата маса тя сподели впечатленията от първата си среща с Петко Стайнов:
"Бях още ученичка, когато за пръв път се срещнах с Петко Стайнов. Той дойде в нашето училище на
среща-разговор с нас. Моята учителка ми каза, че трябва да го попитам какви са неговите бъдещи
творчески планове. Попитах го, той помълча малко, а след това ми отговори, че тук не може да се
говори за творчески планове, тъй като музиката е вдъхновение. Сега, след като имам възможността да
се докосвам до архива на този велик човек, аз изпитвам силно вълнение при докосването на всяка
написана от него точка. Мисля, какво ли го е вълнувало, когато е изтривал с нокът тази точка, какво ли
е изпитвал, когато е хващал шилото? Очевидно е бил изключително подреден човек, тъй като всичко в
архива му е прилежно надписано и е на точно определено място. Радвам се, че именно на мен съдбата
предостави тази възможност и аз да мога да се докосвам до това, което е докосвал този изключително
надарен човек."
Михаил Букурещлиев – ст.н.с. и доктор в института за музикознание, вече в пенсия:
"От 1963 имах възможността да работя под ръководството на П. Стайнов. Имах много контакти с него.
Що се отнася до композитора Стайнов трябва да кажа, че той сложи началото на хоровата балада като
композиция, като произведение. Той я внесе като жанр. Петко Стайнов не беше привърженик на
буквалното цитатничене на фолклора, държеше интонационно да се чувства, че е българско. Той
направи моста с европейската музика. Заедно с Панчо Владигеров и Филип Кутев – това са класиците
в нашата музика.
Стайнов беше и един голям общественик. За да има институт по музикознание, за да може той да се
разрасне така, че да допринесе за развитието на нашата музикална култура, това е дело на
общественика Петко Стайнов. Ние изобщо не чувствахме, че той е незрящ. Само по едно "добър ден" и
ние вече бяхме разпознати. Той беше безпартиен, но съвсем не беше неориентиран политически. Петко
Стайнов беше честен човек. Винаги ясно и точно си казваше мнението. Проф. Агапия Баларева му
беше дясната ръка. Тя в качеството си на научен секретар го информираше много честно и точно за
всичко. Присъствието на П. Стайнов на научните съвети беше за нас като пътеводна звезда. Той беше
високоинтелигентен, точен и оригинален в приказките си. Не политизираше нещата. Със своите
изказвания той ни предпазваше от партизанщина. Отнасяше се напълно отговорно към нашата работа,
съветваше ни и ние го чувствахме като баща."
Г-н Букурещлиев с умиление разказа за речите, които П. Стайнов държал за деня на жената.
"За събиранията в института на по чашка ракийка се проявяваше човекът Стайнов. Той беше винаги
сред нас.
По същината си беше демократичен. Никой не се страхуваше да се изкаже съвсем свободно. Не беше
като другите началници - винаги да внимаваш какво ще кажеш. В института тогава работеха нашите
класически фолклористи - Елена Стоин, Райна Кацарова, младият тогава Николай Кауфман. П.Стайнов
беше изключително внимателен, но много взискателен и строг. Аз си оставам с най-хубави спомени от
акад. Стайнов. Радвам се, че съм имал възможност да работя 10 години с човек, който за мен е
показател в живота."
Синът на Петко Стайнов - архитект Стефан Стайнов представи насоките на работа и новите разчетени
и обработени документи от личния архив на композитора, които към днешна дата са обработени,
сканирани и предоставени за ползване в електронен формат в интернет.
Стефан Стайнов сподели, че в процеса на обработката на архива на Петко Стайнов са открити и
петнадесетина материала, които говорят за трайната му обвързаност с проблемите на движението на
българските слепи. Те могат да се класифицират в няколко тематични области – Петко Стайнов и
житейските и професионалните проблеми на българските слепи и техните организации; Петко Стайнов
и Държавния институт за слепи; Петко Стайнов и Националното читалище "Луи Брайл"; Петко
Стайнов и Хора на слепите; Признателността на ССБ към Петко Стайнов.
По всяка вероятност най-старият документ, който има отношение към движението на българските
слепи, е една статия, посветена на концерта на оркестъра на Дружеството на българските слепи.
Концертът се е състоял на втори декември 1923 г. в Казанлък и вероятно споменатата статия може да
се датира в рамките на същата година. След като детайлно анализира концерта от музикална гледна
точка, Петко Стайнов завършва статията с две изречения, които много ясно показват посоките на

неговата ангажираност.
"Българското общество, подкрепяйки най-широко делото на слепите, може да способства неговото
най-правилно и желано развитие, защото онова, което официалната държава не може да стори, трябва
да го сторят всички. Защото от дългогодишния опит на слепите в други страни, отдавна се е доказало,
че подготвен и школуван слепият може да бъде добър работник, музикант, академик, общественик и
даже пастор.
Делото на слепите е дело на утрешния ден и в това никой не трябва да се съмнява."
През 1937 г. по повод инициатива на държавата да създаде "Съюз на общественото подпомагане" и по
същество да забрани инициативите в това направление на Дружеството на българските слепи Петко
Стайнов пише статия изложение. Материалът няма точно заглавие. В първата част той подробно
проследява всички дейности на Дружеството на българските слепи от създаването му през 1921 г. до
въпросната 37-а. Във втората част на този материал той формулира седем искания към правителството.
В първото става дума за освобождаване на слепите от такси за лечение, след това той настоява да се
подпомагат всички категории слепи без разлика на възрастта, да се отпуска една по-чувствителна
помощ на библиотеката на читалището на слепите – до 50 000 лв., да се открие приют за слепи старци,
да се открият почивни станции за слепи, да се допусне представител на Дружеството на
българскитеслепи в Съвета за обществено подпомагане.
Три години по-късно през 1940 г., по искане на министъра на вътрешните работи и народното здраве,
Петко Стайнов представя писмено мнение по доклада на юрист консулта на министерството относно
реформирането на организациите на слепите.
В предоставеното на министъра становище се анализират причините за напреженията възникнали
вътре и между самите организации на слепите. Той вижда източникът на тези напрежения в липсата на
единна държавна политика по проблемите на слепите. Остро критикува обидното отношение на г-н
юрист консулта към слепите, които последният характеризира като ненормални и т.н., и обръща
внимание, че авторът на доклада демонстрира съвършено непознаване на истинските проблеми на
слепите.
На тази некомпетентност Петко Стайнов противопоставя чуждестранен опит като посочва като
положителен пример статута на организациите на слепите в Германия. В същия материал той подкрепя
идеята за създаване на единна организация на слепите в България "Общ Съюз", чрез която ще се
повиши тяхната ефикасност и възможностите за контрол на тяхната дейност. В архива има и
документи от 1961 г. и 1976 г., с които се подкрепя идеята за освобождаването на слепите от данък
общ доход.
По-възрастните наши колеги си спомнят, че към края на живота си Петко Стайнов е бил твърде
разочарован от атмосферата в Съюза на слепите, поради което е отказал да заема повече отговорни
постове в организацията. Въпреки това, той неотменно се е стремял да защитава правото на незрящите
на самостоятелност, правото им сами да ръководят собствените си съдби. Известно е, че преди
провеждането на конгреса на ССБ през 1976 г. в съответните отдели на Централния комитет на БКП е
имало нагласа да се отворят вратите на съюза за навлизането в него на зрящи членове. Само по себе си
в това няма нищо лошо, само че тогавашните ръководители на страната са виждали в тази може би
демократична мярка добра възможност да отстранят слепите от ръководството на тяхната организация
и да ги заменят с хора, които ще се грижат за тях. Благодарение на абсолютно безкомпромисната
позиция на достолепния академик Петко Стайнов, управляващите са се отказали от натрапването на
ССБ на тези решения. От това време, от уста на уста се предават думите на Петко Стайнов: „Слепите
не се нуждаят от опекуни, те се нуждаят от приятели!”
Димитрина МИХАЙЛОВА

ПОЕЗИЯ Витлеемската звезда

Борис ПАСТЕРНАК
Сковал бе студът.
И вятър, и степи.
И за младенеца студен бе вертепа
на скалния рът.

С дъха си го топлеше волът. Тегла
деляха в обора
добитък и хора,
над яслите плуваше топла мъгла.
Кожуси от плява отърсили, в сняг,
в очите с уплаха
от зъбера бдяха
пастирите, вгледани в нощния мрак.
Пред тях беше снежно поле с параклис,
гробове и ритли,
догоре зарити,
и пълна със звездни сияния вис.
А редом, незнайна, преди да се взрем,
трептеше — унило
бедняшко кандило —
звездата, потеглила към Витлеем,
Тя пламна — копа — надалече дори
от свода и бога.
тъй както в тревога
разпалват се снопи и село гори.
Кола със сено с огнелика следа —
тя бе извисена
сред цяла вселена,
тревожна от тая незнайна звезда.
Отблясъкът трепкаше в нощната твърд
и значеше нещо,
съзрял как насреща
тук трима добри звездобройци вървят.
Камилите с дарове бяха отзад
и в сбруи магаренца, дребни и постни,
ситняха в редица по стръмния скат.
И — странна картина на бъдния свят —
напредваше всичко, пристигнало после.
О, мисли, мечти, светове, а сред тях
и бъдни галерии, бъдни музеи,
дела на магьосници, капризи на феи
и сънища детски, и коледен сняг.
И трепет на капещи свещи, и трепети
от великолепен и цветен варак…
… А все по-свиреп беше вятърът в степите…
… и ябълки златни сред златния мрак.
От вейки частично закрит бе вирът,
но другата част през гнезда и през клони

се виждаше; можеха да се съзрат
как бързат осли и камили по склона.
Да тръгнем и ние по правия път,
на чудото всички да сторим поклони —
успяха пастирите да промълвят.
По пътя от шляпане ставаше жарко.
По яркия сняг, като слюда преди,
зад къщи се мяркаха боси следи.
Скумичеха кучета, сякаш угарки
на свещи съзряли — залог за беди.
Нощта мразовита бе приказка сякаш
и някой от тежките преспи — но кой? —
незримо се вмъкваше в техния строй.
И псетата вкупом подтичваха в мрака
и чакаха нещо с ръмжене и вой.
По същия път през пустинната местност
с тях ангели бързаха в нощния мрак —
незрими от чистата си безтелесност,
но стъпки оставяше босият крак.
Край камъка вече стълпен бе народа.
Разсъмваше. Кедри изникнаха — лес!
— Кои ще сте вие? — попита Мария.
— Пастири и божи посланици, днес
дойдохме хвала да ви кажем и чест.
— Не можете всички. Потрайте на входа.
И в ранните пепелносиви мъгли
тълпяха се стари пастири сърдито,
пешаци и конни кипяха открито,
край каменното водопойно корито
ревяха камили, лежаха осли.
Разсъмваше. Изгревът беше помел
огнището гаснещо на небосвода.
И влъхвите само пропусна през входа
Мария — там в тесния скален тунел.
Той спеше сияещ, гол в яслата груба,
подобно лъч, тъмна хралупа пробол.
И там му заменяха овчата шуба
оселът пръхтящ и лъхтящият вол.
Стояха встрани, в здрача син на обора,
шептяха, налучквайки верни слова.
И някой докосна тук, без да говори,
единия влъхва — извърна глава
и зърна той: гостенка гледа отгоре,
и новата вечна звезда бе това.

СПОРТ Спорт за пълноценен живот

На 18,19,20,21 ноември в комплекс Старозагорски минерални бани, хотел „Ропотамо”, се проведе
индивидуален шахматен турнир за хора със зрителни увреждания по проект „Спорт за пълноценен
живот”. В състезанието взеха участие 54 човека. Победител стана Расим Низам от Варна, второ място
зае Димитър Пелитов от Пловдив, а трето – Александър Тодоров от София. Системата на провеждане
на турнира бе швейцарска, в 7 кръга. Съдийстваха Константин Ангелов – главен съдия и Св.
Йорданова – помощник съдия. Част от доклада на главния съдия гласи така: „Състезанията минаха
успешно и без никакви нарушения. Всички състезатели бяха толерантни един към друг и водеха
спортсменска игра.

Условията за игра бяха отлични – добре отоплена зала на хотел „Ропотамо”, Старозагорски минерални
бани, добро осветление. Битовите условия също отговаряха на изискванията. Турнирът бе отразен в
местните медии.

Финалното мероприятие по проекта „Спорт за пълноценен живот” – кръгла маса на тема „Спортът за
хора със зрителни увреждания” – се проведе на 25 и 26 ноември в Националния център за
рехабилитация на слепи в Пловдив. В нея взеха участие председателят на Федерацията „Спорт за хора
със зрителни увреждания” Велик Атанасов, председателят на Съюза на слепите в България Васил
Долапчиев, а председателят на Българска Параолимпийска Асоциация Илия Лалов изнесе доклад за
историята на българското участие в параолимпийските игри. Иван Янев – председател на спортен клуб
за хора със зрителни увреждания „Витоша” – представи информация за играта за незрящи „голбал”.
Марин Пейчев – състезател по канадска борба – сподели интересни факти за този нов за Федерацията
спорт. На кръглата маса присъстваха и представители на спортните клубове от Федерацията от
градовете Пловдив, София, Стара Загора, Кюстендил, Варна, Сливен, Плевен и Бургас. Всички
разказаха за спортната дейност в техните клубове и се договориха за в бъдеще да съгласуват спортните
си календари.
Павлина СТЕФАНОВА

СЪОБЩЕНИЯ Нови телефонни номера на РО София

Клубът на РО София на ул. "Цар Симеон" 110 има нова телефонна централа. Номерът е 80 33 5 с
вътрешни 41, 42, 43. Набират се директно! Може да ползвате и стария телефонен номер – 931 8012.

Нови издания

Християнски център за хора с увреждания "Благодат" със седалище гр. Пловдив предлага следните

издания.
На брайл:
1. Новия завет на Библията в 11 тома.
2. Следните книги от Стария завет:
Псалми в 2 тома;
Притчи – 1 том;
Еклесиаст – 1 том;
Книга на пророк Исая – 2 тома;
Книга на пророк Еремия в 3 тома.

На MP3:
Новия завет;
Детска Библия.
За зрителнозатруднени и организации на и за слепи изданията са безплатни.
За заявки:
Тел.: 032/281137
Мобилен: 0888347284
e-mail: stefka@gracebg.org

ХУМОРИСТИЧНА СТРАНИЦА Нова Коледна приказка

Уморен, но доволен добрият старец Дядо Коледа се прибра вкъщи късно вечерта. Беше уморен, защото
много подаръци трябваше да бъдат приготвени тази година за децата. Беше доволен, защото заедно със
своите помощници успя да приготви подаръците навреме. Сега подаръците лежаха в шейната и
очакваха утрешния ден, за да тръгнат към своите получатели. Към края на вечерята Баба Коледа,
жената на Дядо Коледа, една добродушна червенобуза финландка със засмени очи, сложи на масата
чаша червено искрящо вино.
- От България е – каза тя. – Един човек го донесе преди няколко часа, докато ти беше още във
фабриката за играчки.
- Сигурно Трифон го е изпратил – погледна към чашата вино Дядо Коледа. – Само той може да прави
такова хубаво вино.
Дядо Коледа позна! Това наистина беше виното, което чичо Трифон ми даде да занеса на негов
приятел от Финландия, когато разбра, че след няколко дни заминавам за Хелзинки, но не ми каза, че
този негов приятел е самият Санта Клаус или както ние го знаем Дядо Коледа.
– Той живее в края на едно малко село и аз понякога се отбивам да почина при него, когато съм в
България. Хубаво е виното му, но аз ще го изпия, когато се върна от път, а сега дай ми да пия чаша
студена вода – каза той на Баба Коледа.
Изпи водата Дядо Коледа и направи голяма грешка. Разболя се. На другия ден не можа да стане от
постелята.
- Тази година децата ще останат без подаръци – завайка се той.
- Няма как! – тропна с крак Снежанка, внучката на Дядо Коледа, която в това време се гримираше пред
огледалото и едва не изпусна "палитрата на Леонардо", като чу последните думи на дядо си.
- Бабо, облечи кожуха на дядо. Сложи и калпака – заповяда тя.
- Ама, чедо, аз нямам брада – каза Баба Коледа, като се оглеждаше в огледалото.
- Помислила съм и за това – каза Снежанка. Извади от дамската си чантичка пакет памук и лепило и
бързо измайстори една хубава бяла брада.

- Е, какво ще кажеш? – смигна тя дяволито.
- Тръгваме – каза Баба Коледа и се прекръсти.
Тази година, а годината беше 1990, коледните подаръци ги разнесоха Баба Коледа и Снежанка. Не
всичко, разбира се, мина безпроблемно. Няколко пъти брадата на Баба Коледа се разлепи, но по-важни
за децата бяха подаръците. Проблемът възникна следващата година.
- Тази година пак аз ще нося подаръците – заяви решително Баба Коледа.
- Ама как така? – заинати се Дядо Коледа. – Разваля се редът бе, бабо.
- Редът това съм аз – категорично заяви Баба Коледа. – И без това ти си вече стар.
- Чакайте бе хора – намеси се Снежанка - тяхната внучка. – Не забравяйте, че много деца по земята
получават все още своите подаръци от Дядо Мраз, за това аз ви предлагам на 24 декември подаръците
да ги носим с баба, а на 1 януари с дядо.
Оттогава мои мили малки, големи и още по-големи чипоноси и дългоноси, послушковци и
непослушковци на Коледа получавате
подаръците си от Баба Коледа, а на Нова година от Дядо Мраз, за това аз ви пожелавам една весела
Баба Коледа и един добър, щедър Дядо Мраз.
Честита Нова година!
Димитър ГРУДЕВ
Весела коледа!
Редакцията на списание „Зари” пожелава на всички свои читатели Весела Коледа и Щастлива Нова
година. Бъдете живи и здрави, скъпи приятели!

