**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Януари и м. Февруари

За да видите изображението по-голямо, моля натиснете с десен бутон на мишката върху него и
изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел" с левия бутон.

*ПРАЗНИЧНО Новата година

Умори се Старата година. Прегъна опарените си нозе и се прекръсти. Узнала бе как се ходи по
нестинарската жарава на дните. Имаше куража и вярата. А който ги има - през въглените вижда път и
тръгва напред. Другите гледат искрите отстрани и мълчат с възхищение. Мълчеше Старата, трескаво
мислеше. Усещаше, че и остават броени часове живот и заплака. Едва тогава до нея се доближи
красиво момиче.
- Коя си ти? - попита Старата.
- Тая, дето ще продължи пътя ти - отвърна девицата.
- Дързост имаш като за двамина. И хубост имаш, ама мъдрост имаш ли обущата ми да носиш?
- Имам, имам...
- Е, като имаш - речи ми кое е най-голямото!
- Туй е лесно - глупостта човешка!
- Грешно думаш. Най-голяма е надеждата! Че от просеник до планина расте. А кое е най-далечното?
- Спомените, дето пазим. И мечтите, що искаме да сбъднем.
- Яяяя, знаела си - възкликна Старата. - Ала не знаеш кое седи най-високо.
- И туй знам - първенец Мусала. От него смелостта се види.
- Много имаш да учиш, многооо... Най-високо любовта седи. От нея по-важна няма. Затуй лично място
&#1117; е отредено. Ама спокойно! Ще се научиш. Скоро Василий ще ти отвори портата на времето.
Светец Йоан ще те кръсти в ледените води, а Иванчо с бяла риза ще те дарува. Дълъг път те чака. От
Черно море до Дунав, през Сакар и Странджа, та до Долината на розите. Предопределена си земята на
българите да пазиш!
- А с теб що ще се случи?
- Моят път свършва на хълма, в Борово. Параклис има там. А в него вощеница гори за България. Там
ще ида, последната си сила на свещта ще дам - да гори дълго. Пък ти бъди твърда, нищо че си млада!
Мъдра бъди и честита! - издума старицата, целуна челото на момичето и пое към Родопа.
Ивелина РАДИОНОВА

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ Обща информация

Стоян ВАСЕВ
Изминалата 2021 г. премина под знака на едно забележително събитие в живота на нашата организация
– отбелязахме сто години от създаването на организираното движение на хората със зрителни
проблеми. Един вековен юбилей! Години, изпълнени с борба за права, стремеж към достоен живот и
интеграция в обществото. Сто години, ползвайки натрупания европейски опит, няколко поколения
хора със зрителни увреждания изграждат и развиват Съюза на слепите в България, превръщайки го в
неправителствена организация с голям национален и международен авторитет.
Особено място в многостранната дейност на организацията заема осигуряването на нейните членове
достъп до литературната съкровищница на човечеството. Тази дейност се осъществява от студиото за
запис на аудио книги. През настоящата година се навършват 60 години от неговото създаване през
1962 година. Началото е поставено в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" с първия
запис – "Мартин Идън" от Джек Лондон.
С годините обемът на записаните книги нараства и това довежда до приемането през 1970 г. на
решение за предаване на студиото на Съюза на слепите в България. Доставя се ново съвременно
оборудване за запис и тиражиране на аудио касети. През октомври 1976 г. новото студио влиза в
експлоатация и фондът от аудио книги нараства с бързи темпове, за да достигне до почти 100 000
касети.
През септември 2003 г. беше открито ново студио, обзаведено с най-модерното оборудване за цифров
запис. Италианският съюз на слепите оказа значително съдействие в изграждането му. Приемането на
технологията за запис върху CD улесни достъпа на читателите до фондовете на фонобиблиотеката на
Съюза на слепите. Създадени са редица възможности за абонаментно обслужване, за получаване на
аудио книги при поискване и редица допълнителни услуги, улесняващи нашите читатели.
През 2016 г. беше създадена онлайн платформа за достъп до наличните книги в библиотеката на
Съюза. Чрез лесна регистрация в системата всеки човек със зрителни увреждания в България може
свободно да изтегля аудио книгите, които го интересуват. Тази опция осигурява много лесен достъп за
хора, които са възпрепятствани да отидат до съответния клон на централната и регионалните
фонобиблиотеки. Достъпът е безплатен и следва прости правила, договорени с Министерството на
културата относно защитата на авторските права. През 2020 г. започна да функционира ново студио за
запис на говорещи книги.
След 1976 г. Съюзът на слепите в България издава говорещите списания "Знание", "Съвременност",
"Домашен съветник", "Литературен калейдоскоп", "Наблюдател" и "Булгара есперантисто". В студиото
за говорещи книги средногодишно се записват 100 нови заглавия художествена литература. Към
31.12.2021 г. организацията управлява фонд от 4 116 говорещи книги, представляващи около 49 000
часа аудио записи. Това голямо богатство се предоставя безвъзмездно на повече от 2 500 читатели чрез
централната и седем базови фонобиблиотеки, регионалните и териториалните структури на
организацията, центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания,
абонамент за личната фонотека, по заявка личен избор и чрез интернет достъп до фондовете на
фонобиблиотеката.
През изтеклата 2021 година в Студиото за звукозапис на ССБ продължи рутинната работа по създаване
на нови аудио книги и възстановяване на записи от Златния фонд. Поради некачествените технически
носители и лошите условия за съхраняването им става все по-трудно възстановяването на записаните
преди години книги, а и доста от заглавията не представляват интерес за съвременните читатели. По
тези причини намаляват както броя, така и продължителността на възстановените заглавия. За
съжаление през периода отбелязваме и значителен спад на записаните нови заглавия. Това се дължи
както на обективни, така и на субективни причини. Неблагоприятно отражение даде тежката здравна

обстановка, свързана с ковид кризата. От друга страна влияние оказа и липсата на нови гласове –
разделихме се с някои от актьорите, привлечени от по-добрите условия, предлагани от фирми,
извършващи подобна дейност. През новата година следва де се положат значителни усилия за
намиране и подбор на нови четци.
ЕТО КАК ИЗГЛЕЖДА ДЕЙНОСТТА НА СТУДИОТО ПРЕЗ 2021 Г. В ЦИФРИ:
Брой на записаните нови заглавия – 79
Продължителност на записите – 718 часа
Брой на създадените CD – 33
Брой списания – 12
Продължителност – 254 часа
Тираж – 1 404 CD
Абонамент за книги – 998 CD
Поръчки за запис – 1 231 CD
Брой на възстановените заглавия – 22
Продължителност на записа – 324 часа
Брой на създадените CD – 16.
Към 31.12.2019 г. регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните
заглавия, достигнаха 330, които са изтеглили 3 985 книги.
В регионалните организации в София и Габрово се извършва услугата запис на книги на външни
носители. Предоставените заглавия през отчетния период са 14 856, предоставени на 327 читатели.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИСКАМ ДА ПОЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ МНОГО ЗДРАВЕ И
КЪСМЕТ ЗА ЕДНА УСПЕШНА 2022 ГОДИНА!

Списък на записаните нови заглавия през 2021 година
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Списък на възстановените заглавия през 2021 година
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Книги, издадени на брайл от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2021
година

Аксълрод, Алън
"Кратка история на Америка" - 8 т.
Бейкър, Рандал
"Преобърнати животи" - 8 т.
Борго, Карина Сайнс
"Нощ в Каракас" - 4 т.
Бронте, Шарлот
"Джейн Еър" – 13 т.
Гришам, Джон
"Невинният" - 11 т.
"Партньори" - 10 т.
Грудев, Димитър
"Разкази" - 2 т.
Демил, Нелсън
"Играта на лъва" - 19 т.
"Полет 800" - 11 т.
Джеймс, Джули
"Нещо като любов" - 8 т.
Драйзер, Теодор
"Сестра Кари" - 14 т.
Конъли, Майкъл
"Блудна луна" – 6 т.
"Последният койот" - 10 т.
Кох, Херман
"Вечерята" - 6 т.
Митев, Венелин
"Тайни и загадки на "Тихия фронт" - 8 т.
Морисън, Тони
"Песента на Соломон" - 9 т.
О'Хенри
"Търкалящи се камъни" - 9 т.

Петрушев, Георги
"Селищата около Природен парк "Витоша" - 2 т.
Селинджър, Дж. Д.
"Спасителят в ръжта" - 6 т.
"Словото като спасение" (сборник) – 1 т.
Стейнбърг, Ричард
"Взлом" - 14 т.
Стоун, Ървинг
"Морякът на кон. Животът на Джек Лондон" - 10 т.
Съставил – "Исаков Груп" ЕООД
"90+ Вкусни и здравословни рецепти за Еър фрайър" - 1 т.
Твен, Марк
"Приключенията на Том Сойер" (на английски) - 2 т.
Уортън, Едит
"Невинни години" - 9 т.
Флин, Джилиан
"Мрак" - 10 т.
Хамет, Дашиъл
"Малтийският сокол" - 6 т.
Хемингуей, Ърнест
"Старецът и морето" - 2 т.
Чандлър, Реймънд
"Големият сън" - 6 т.
Янев, Иван
"Симаргал" - 5 т.

ЗДРАВЕ Повече от 40 погрешни схващания за COVID-19

Ваня МИЛЕВА
Пандемията на COVID-19 е опустошителна. Но жертвите &#1117; са ненужно много поради
паралелната пандемия от дезинформация, която отклони стотици хиляди хора от мерките за

безопасността към потенциално вредни практики и поведения.
Тази статия на д-р Лиджи Томас, публикувана в news-medical.net, се занимава с някои от водещите
митове, но не предлага изчерпателно развенчаване на всеки от тях. За това е нужно само малко
проучване и способността да се оцени критично това, което човек чува, чете или преживява. Само така
може да се извърви дългия път до разпознаването на истината. А това ще ни помогне да защитим себе
си, семейството и обкръжението си от ненужна болест или дори смърт, а между другото и да си
спестим някои финансови разходи и социални затруднения.
За да отсеете истината в заливащата ни информация, е необходимо да проверите източника или
лицето, което го казва, да проучите подкрепящата информация за научна достоверност, неутралност и
достъп до актуални изследвания.
Рискови фактори
Една упорита фалшива информация е погрешното схващане, че въвеждането на 5G мобилната
технология има връзка с пандемията. Слухът опровергава очевидния факт, че COVID-19 се
разпространява в много региони без такава технология и следователно не се разпространява чрез
радиовълни.
Друг популярен мит е, че само старите и болните се разболяват от COVID-19. Въпреки че те със
сигурност са изложени на по-висок риск от инфекция и тежко заболяване, по-младите също могат да се
заразят, да се разболеят и дори да умрат.
Децата също могат да се разболеят от COVID-19 и да развият тежки или животозастрашаващи
усложнения като мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C) и болест на Кавасаки.
Тъй като повечето деца в момента не са ваксинирани срещу вируса, броят на случаите в тази
популация се увеличава.
Лекарства, дезинфектанти и добавки
Дезинфектантите на алкохолна основа не предизвикват резистентност към антибиотици, тъй като
патогените не стават резистентни към тях. Те също така обикновено не причиняват кожни обриви,
избелване или дразнене, въпреки че са докладвани редки инциденти.
Използването на обикновен дозатор не ви излага на по-висок риск от заразяване с вируса, тъй като
дезинфекцията се извършва СЛЕД докосване на бутилката.
Медикаменти като хидроксихлорохин и ивермектин са рекламирани като ефективни превантивни и
терапевтични средства срещу SARS-CoV-2. Понастоящем може спокойно да се каже, че когато се
използват срещу COVID-19, по рецепта при използваните в момента дози, те не са токсични.
Въпреки това, нито едно изпитване все още не е показало полза по отношение на намален процент на
заболяване, хоспитализация или смърт от COVID-19 от употребата на тези лекарства. Все още се чакат
доказателства в тази област.
Токсичността на витамин D е възможна при дози, които не са много над тези, които обикновено се
използват за лечение или предотвратяване на COVID-19, особено ако витамин D се използва
продължително време.
Макар адекватните нива на витамин D, аскорбинова киселина и цинк (и кверцетин)
да са полезни за стабилното функциониране на имунната система, не е доказано, че те се борят
конкретно с COVID-19.
Етеричните масла също не е известно да имат защитни или терапевтични ползи при това състояние.
Среброто, продавано в колоидна форма като лечение на инфекцията, не е известно дали е безопасно
или ефективно.
Грипните и пневмококовите ваксини не предотвратяват COVID-19, но ако помагат за намаляване на
честотата на тези потенциално смъртоносни заболявания, те могат да намалят общата смъртност през
този период на пандемия.
Използването на спрей на базата на алкохол или хлор върху организма е потенциално токсично за
очите, устата или дрехите. Белина и други дезинфектанти са силно токсични и не трябва да се
използват за дезинфекция на кожата и НИКОГА не трябва да се поглъщат.
Ваксини

Колективният имунитет няма да бъде постигнат, като се остави разпространението на инфекцията да
поеме естествения си ход, защото твърде много хора ще умрат или ще бъдат трайно инвалидизирани
от тежките усложнения на COVID-19.
Ваксинациите се разгръщат с максимална скорост, за да се защитят хората, изложени на риск от тежка
инфекция, като се заобикалят със стена от здрави хора със стабилен защитен имунитет срещу вируса.
Този имунитет също така елиминира вируса от организма, така че да не се появяват мутации и да се
задържат, което води до нови варианти на вируса.
Така че слухът, че ваксините създават нови варианти е неправдоподобен. Всъщност повечето от
вариантите се появиха много преди първата ваксина да се произведе.
Ваксините не могат да предадат вируса на ваксинираното лице или на някого другиго, тъй като не
съдържат жив вирус. Симптомите като главоболие, температура, болки в ставите и мускулни болки
показват възпалителна имунна реакция, както при повечето ваксини, а не са признаци на самия
COVID-19.
Безпрецедентната скорост, с която бяха разработени ваксините срещу COVID-19, и използването на
нови платформи не означава, че са направени небрежно. По-скоро изследователите са имали
десетилетия експериментална работа с тези платформи за ваксини, както и по-ранната работа върху
ваксини срещу предишните патогенни коронавируси, SARS-CoV и близкоизточния респираторен
синдром (MERS-CoV).
Някои твърдят, че повече хора са починали от ваксинация срещу COVID-19, отколкото от вируса. Това
не е вярно. Трябва да се подчертае, че данните от системата за докладване на нежелани събития от
ваксините (VAERS) не са на смъртни случаи, пряко свързани с ваксината. Това е така, защото: 1) всеки
може да докладва на системата за всяко събитие след ваксинация, независимо дали е било дори
отдалечено свързано с ваксината; 2) някои данни от VAERS са непълни, не могат да бъдат проверени,
грешни или са резултат от съвпадение.
Наскоро броят на смъртните случаи, съобщени на VAERS след ваксинация срещу COVID-19, бе
погрешно интерпретиран и отчетен погрешно, сякаш този брой означава смъртни случаи, за които е
доказано, че са причинени от ваксинация. Докладите за нежелани събития за VAERS след ваксинация,
включително смъртни случаи, не означават непременно, че ваксината е причинила здравословен
проблем.
Всяко събитие трябва да бъде проучено и решението относно връзката му с ваксината трябва да бъде
взето по същество от специалистите в тази област на изследване.
Ваксините срещу COVID-19 не съдържат микрочипове, тъй като не са създадени за проследяване на
движението на човека. Те не съдържат никакви съставки, които предизвикват производството на
електромагнитно поле около ваксинираното лице или на мястото на инжектиране.
Всъщност нито една ваксина срещу COVID-19, използвана сега, не съдържа метали, дори и често
използвания адювант от алуминиев хидроксид, който се използва в много детски ваксини за засилване
на имунната реакция.
Това количество алуминий е много малко.
"Голяма част от храната, която ядем, ще съдържа малки количества алуминий. Количеството
алуминий, което срещате във ваксините, е по-малко от това, което срещате в околната среда, докато
живеете на планетата Земя", обяснява д-р Пол Офит от Центъра за обучение по ваксините към
Детската болница във Филаделфия.
Фетални клетки не присъстват в нито една ваксина срещу COVID-19, въпреки че клетъчни линии,
създадени преди няколко десетилетия от абортиран плод, се използват
по време на процеса на разработка.
Ваксините не съдържат тимерозал, консервант, който съдържа етилживак, който се използва за
предотвратяване на бактериален растеж във флакони с противогрипната ваксина. За разлика от
метилживака тази форма на живак бързо се изчиства от тялото.
Ваксините срещу COVID-19 не съдържат спермицидната форма (октоксинол-9) на детергента Triton
X-100, а друга форма, наречена октоксинол-10, често използвана във ваксините.
иРНК ваксините не причиняват стерилитет, спонтанен аборт или загуба на бременност, тъй като не са
направени от живи вируси или част от вирус.
Тези ваксини няма да променят човешката ДНК, защото не могат да се слеят с нея. Следователно тези

ваксини няма да въвеждат нечовешки черти в реципиентите.
иРНК е междинна молекула, която носи инструкциите за създаване на антигена на вирусния шип, на
който човешката имунна система реагира, за да създаде имунитет.
Топло или студено?
Не е доказано, че препичането на слънце или вземането на гореща вана предотвратява или лекува
COVID-19, а страни в почти всяка климатична зона стават жертва на тежкия остър респираторен
синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2).
Студеното време или снегът не инактивират вируса - първата вълна от пандемията засегна най-силно
страните в студените умерени зони. Промени в поведението като престой вътре и покриване на лицето
с шал, за да се предпази от студ, могат да допринесат за намалено предаване през зимата.
Маски, хигиена на ръцете и повърхностно замърсяване
Хигиената на ръцете е сред основните мерки за предотвратяване на разпространението на вируса.
Редовната дезинфекция е по-добра от носенето на ръкавици, които могат просто да помогнат за
прехвърлянето на вируса от една повърхност на друга.
Ултравиолетовите лампи не се препоръчват за дезинфекция на ръцете – радиацията не само дразни
кожата, но може да причини увреждане на очите. Сушилните за ръце също не са добри в убиването на
вируса, въпреки че помагат за изсушаване на ръцете след измиване със сапун и вода.
Алкохолът също не е лек срещу вируса, нито чесънът, нито лукът, нито черният пипер! Измиването на
носа с физиологичен разтвор също е по-скоро плацебо, отколкото лекарство за вируса.
Доказано е, че маските намаляват драстично предаването на вируси. Те не нарушават нормалното
дишане, не причиняват натрупване на въглероден диоксид или намаляват нивата на оксигенация.
Въпреки това, маски не бива да се носят по време на тренировка.
Вирусът не се разпространява чрез водата, но на плажовете и басейните близкият контакт със заразен
човек може да доведе до заразяване. Ако мястото е ограничено, трябва да се използва маска, когато сте
извън водата.
Стоките, включително хранителните продукти, внесени от страни с разпространение на вируса, не са
заразни, тъй като условията на транспортиране правят малко вероятно вирусът да оцелее. Простата
дезинфекция на повърхността им преди отваряне на опаковката и измиването на ръцете след това
гарантира, че няма да се заразите от тях.
Източник:
COVID-19 Misconceptions

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ София

Полъх на лято през януари
Пореден сезон на вода
През 2019 година беше последната международна регата по река Дунав. Ние, незрящите гребци,
имахме щастието да участваме в нея. Пандемията спря провеждането на този най-голям организиран
речен поход в света. Това обаче не означава, че нашата лодка стои някъде закотвена и забравена от

всички. Почти всяка събота на езерото в Панчарево, в периода от месец май до ноември, незрящи
любители на гребния спорт се събират за поредното плаване. Броят на желаещите значително се
увеличи. Средната възраст на гребците вече не е около 60 години, а доста по-малко благодарение на
присъединили се младежи под 30-годишна възраст. Не мога да не спомена сред тях Панчо Карамански
и Моника Методиева. Редовен член на екипажа през изминалото лято беше и Иван Доброволов заедно
с двете си деца, както и най-възрастният сред нас - Вихър Пеев.
Затова че отново сме на вода, дължим благодарност на Центъра за социална рехабилитация и
интеграция "Светлина" в София, който осигурява лодководач за нашите плавания с цел стимулиране
физическата активност на своите потребители. Спортният клуб за гребане, ветроходство и воден
туризъм на хора с нарушено зрение "Пасат" осъществява технически тази задача, като популяризира
сред незрящите тези видове спорт.
Често пъти на борда на лодката идват и наши зрящи приятели със своите семейства. Едни от тях имат
желание да гребат, а други просто да се повозят. В такива случаи плаването се превръща в истински
празник. В лодката звучи музика, настроението е приповдигнато от прекрасната природа на
Панчаревското езеро, чистия въздух и движението.
През изминалия сезон гости на лодката бяха двама младежи от Белгия и едно момиче от Италия. Те
бяха незрящи приятели на Панчо и Елена Карамански. Два пъти при нас идва друг младеж от Пловдив
с нарушено зрение, придружаван от баща си. Всеки нов посетител е добре дошъл. Той получава
инструкции за безопасност и урок по гребане.
Специална благодарност дължим и на лодководача - нашия капитан Стоян Вътов, който понякога
придружава по 5-6 незрящи от спирката на автобуса до гребната база и обратно. Предполагам, че това
му коства повече напрежение, отколкото когато като ватман кара трамвай 20 по софийските улици и
булеварди. Всичко това до този момент стана без нито един инцидент.
През септември Центърът за рехабилитация на незрящи в София "Светлина" организира изнесено
обучение на около 40 свои потребители, което се проведе на Панчаревското езеро. Всички те на малки
групи се качиха на лодката и бяха запознати с тънкостите на гребането. Същия ден някои от
потребителите можеха да карат тандем по специалната алея покрай езерото. Стана истински спортен
празник, който завърши в ресторантчето до гребната база. Мисля, че единствено ЦСРИ "Светлина"
стимулира и подпомага незрящите да практикуват воден спорт. Спортен клуб "Пасат" има желание да
популяризира гребането и ветроходството и на други места в страната, като бъдат направени
демонстрационни плавания примерно в Пловдив, Варна и така нататък.
През лятото незрящият моряк от Равда и наш доайен Слави Цветков винаги е готов да приеме при себе
си незрящи гребци и ветроходци, които желаят да плават на джонката на неговия син Слави - младши.
Младият капитан приема незрящите не просто като пасажери, а като членове на неговия екипаж. През
това лято Диан Петров, председател на клуб "Пасат", който е с напълно загубено зрение, пое рула на
джонката и я управлява повече от два часа в морето по зададен от капитана курс. Това стана възможно
благодарение на специално приложение на неговия мобилен телефон "Компас". При активирането му
телефонът на равни интервали от време гласово информира каква е посоката на движение. В случай че
има отклонение - курсът се коригира с леко завъртане на рула.
Това са незабравими изживявания и нещо ново за нас, незрящите в България.
Накрая не мога да не изкажа благодарност и на небезизвестната в българския гребен спорт Румяна
Нейкова, на чиято база е установена нашата лодка. Тук, на това място, ние винаги сме добре приети от
треньорката Милена Георгиева. Плавайки в езерото заедно с много други лодки, управлявани от деца,
младежи и по-възрастни хора, се чувстваме част от една голяма общност. В тази общност има
взаимопомощ, разбиране и толерантност, каквато вън от водата се среща все по-рядко.
Йордан МЛАДЕНОВ

Шумен

Светли празници
В навечерието на най-светлите празници - Рождество Христово и Нова година, хората от регионалната
структура на Съюза на слепите в Шумен получиха пакети с хранителни продукти от Община Шумен.
Кметът Любомир Христов и общинското ръководство изпратиха заедно с подаръчните пакети и
поздравителни картички с пожелание за Весела и Щастлива Коледа, за мирна и здрава 2022 година.
Председателят на регионалната организация на ССБ в Шумен Нели Коларова и хората със зрителни
увреждания споделиха, че приемат подаръците с искрено вълнение и радост. Те благодариха за
вниманието от страна на общинската администрация и изразиха надежда, че следващата година ще
бъде по-добра за всички.

Регионален шахматен турнир
На 2 и 3 декември 2021 г. в Шумен се проведе регионален шахматен турнир за незрящи. Той беше
посветен на 100 години Съюз на слепите в България и 15 години от създаването на СКХЗУ "Светлина"
Шумен. Организатори бяха Спортен клуб за хора със зрителни уврерждания "Светлина" с председател
Николай Йорданов и Регионална организация на слепите – Шумен с председател Нели Коларова.
Участниците в турнира бяха настанени в хотел "Орбита", разположен в прекрасния шуменски парк
"Кьошкове". Състезаваха се 4 отбора - СКХЗУ "Светлина" - Шумен, СКС "Успех" - Варна, СКИ
"Дунав 2013" - Русе и СКЛУ "Изгрев" - Пловдив. Съдия на състезанието беше Коста Ангелов. Играха
се три кръга по системата "всеки срещу всеки".
След оспорвана борба се получи следното класиране - първо място спечели отборът на СКЛУ "Изгрев"
- Пловдив, второ място зае нашият отбор – СКХЗУ "Светлина" - Шумен и трето място за СКИ "Дунав
2013" - Русе. Купите връчиха нашите специални гости - зам. областният управител г-н Евлогиев,
председателят на Организацията на инвалидите в Шумен г-жа Казакова и председателят на
Регионалната организация на слепите г-жа Коларова.
Г-н Евлогиев и г-жа Казакова поздравиха участниците с 3 декември – Международния ден на хората с
увреждания. Пожелаха им бъдещи успехи в шахмата и приятни Коледно-Новогодишни празници!

Пловдив

Спортният дух не може да бъде победен от пандемията
По един или друг начин почти ежегодно в Пловдив отбелязваме Международния ден на хората без
зрение 13 ноември – рождената дата на големия френски хуманист Валентин Аюи, посветил живота си
на каузата да докаже, че чрез създаване на подходящи условия и чрез подходящо обучение незрящите
могат да станат креативни и достойни граждани на обществото. Но 2021 г. бе по-особена – членовете
на Съюза на слепите в България отбелязваха 100 години от създаването на своята организация. Затова
всички провеждани мероприятия в областта на културата, спорта, обучението, социалните дейности,
както и контактите с институциите или другите организации бяха свързани или посветени на
бележития юбилей.
От 11 до 13 ноември хотелът на ЦКС "Интелкооп" за пореден път любезно приюти представителите на
спортни клубове на хора с увреждания от страната, за да премерят сили и умения в състезания по
спортна табла и канадска борба. Гостите бяха любезно посрещнати и бързо настанени от пловдивските

си домакини от СКЛУ "Изгрев", от Спортен клуб по канадска борба "Изгрев 2019" и от
администрацията на хотела. Осигурена беше подходяща просторна зала за игра с всички условия за
спазване на противоепидемичните мерки. Пристигналите участници трябваше да са ваксинирани или
тествани.
В ранния следобед на 11 ноември състезанието по спортна табла беше открито от председателя на РО
Пловдив Красимир Касабов, който поздрави присъстващите и пожела спортсменска битка и успех на
състезателите. Георги Генов – отговорник на секцията по спортна табла и член на управителния съвет
на спортен клуб "Изгрев", прочете правилника, утвърден от Федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания", и регламента на състезанието и представи съдията Милко Кичуков, известен най-вече в
шахматните среди.
Според регламента състезанието беше между отбори, всеки отбор с по трима участници.
Организаторите счетоха за несправедлива схемата за директна елиминация още от първия кръг,
практикувана в някои от държавните първенства. Осемте участващи клуба оформиха две групи по 4
отбора, където в три кръга всеки отбор трябваше да се срещне с останалите от групата. В четвъртия
кръг победителите от двете групи трябваше да играят за първо и второ място в общото отборно
класиране, класиралите се на вторите места в групите – за трето и четвърто място, класиралите се на
третите места – за пето и шесто, и класиралите се на четвъртите места – за седмо и осмо място в
крайната класация.
Капитаните предадоха на съдията тимовите списъци и теглиха жребий за номера, под който щяха да
участват. Той обяви кой отбор с кого ще играе в първия кръг и даде старт на турнира.
На 11 ноември следобед се играха първи и втори кръг, а на 12 ноември предобед – трети и четвърти
кръг. Играта бе оспорвана, но определено протече в спокойна и ведра атмосфера и възникналите
спорни ситуации не помрачиха общия толерантен и спортсменски дух.
Крайното класиране се оформи както следва:
1. Спортен клуб "Изгрев“ - Пловдив
2. СК "Пираните" - София
3. СК "Кракра" - Перник
4. СК "Дряново"
5. СК "Дунав" - Русе
6. СК "Достоен живот" - Благоевград
7. СК "Пазарджик"
8. СК "Марица" - Пловдив.
Наградите на победителите – купи и медали – бяха връчени от председателя на РО Пловдив Красимир
Касабов.
Същия ден следобед започнаха да пристигат участниците в другото състезание – първенството за хора
с увреждания по канадска борба "Воля за победа". 26 участници – мъже и жени от Пловдив, Кърджали,
Благоевград, Дряново и Добрич от различни категории, трябваше да премерят сили на масата за игра в
Града под тепетата. Противоепидемичните изисквания – ваксинирани или тествани участници,
закупени от организаторите дезинфектанти, носене на маски, тук важаха с още по-голяма сила поради
директния контакт между състезателите и физическото им напрягане.
Турнирът започна и завърши на 13 ноември предобед. Вещото съдийство на Росен Наков – съдия от
Федерацията по канадска борба, и добрата организация спомогнаха за спортсменската и приятелска
атмосфера, в която той протече.
Оформи се следното крайно класиране:
ЖЕНИ
Категория до 70 кг
Лява ръка
1. Ася Бурова
2. Анета Христова

3. Емка Танова
Дясна ръка
1. Емка Танова
2. Ася Бурова
3. Анета Христова
Категория +70 кг
Лява ръка
1. Маргарита Дабева
2. Емилия Стоянова
3. Хасмик Варданян
Дясна ръка
1. Емилия Стоянова
2. Маргарита Дабева
3. Хасмик Варданян

МЪЖЕ
Категория до 80 кг
Лява ръка
1. Марин Пейчев
2. Борислав Касабов
3. Мирослав Николов
Дясна ръка
1. Марин Пейчев
2. Тихомир Трифонов
3. Алпай Ибрям
Категория +80 кг
Лява ръка
1. Росен Седефчев
2. Кирчо Родопски
3. Венцислав Георгиев
Дясна ръка
1. Захари Стоянов
2. Кирчо Родопски
3. Рейхан Карабекир
Председателят на пловдивската регионална организация на ССБ Красимир Касабов връчи медалите на
победителите. С гордост можем да отбележим, че 11 от 24-те медала са за състезателите от
пловдивския клуб "Изгрев 2019".
Макар че не успяха да присъстват, нашите дългогодишни приятели от Лайънс клуб "Филипополис"
подпомогнаха финансово спортните мероприятия, за което сърдечно им благодарим.
На вечерите в ресторанта на хотела хората се радваха на възможността за контакт със свои
съсъдбеници от страната, което може би е не по-малко важно от самите състезания, и си пожелаваха
скорошни нови срещи. Домакините от Пловдив безспорно бяха удовлетворени от добре оценената
организация на проведените спортни изяви.
Георги ГЕНОВ

Петрич

Коледна изненада
Ръководството на община Петрич приятно изненада хората от организацията ни. В навечерието на
Рождество Христово 32-ма души получиха ваучери за храна на обща стойност 6 400 лева. Коледната
изненада не беше единствената през тази трудна за всички ни година. Общината отдели средства за
оборудване на нашия клуб с климатик и създаде топлина и уют. Благодарение на средства от
общината се проведе екскурзия до духовни центрове на българщината – храм-паметник Александър
Невски и манастира "Свети Мина" в София. Организацията получи и дарение на стойност 600 лева.
Вниманието и подкрепата за нашата организация са резултат от дългогодишното сътрудничество с
община Петрич и активната дейност на нашия председател Карамфила Янкулова.
От името на ТО - Петрич изказвам искрените си благодарности за човечността, разбирането и
подкрепата на общинското ръководство.

ИЗГУБЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО Загубено поколение

Не знам дали само аз го забелязвам, ама от доста време се каня да го напиша. Постоянно чета, че
България си отива. Расло било поколение, от което нищо не става. Явно сте слепи. Ние сме
поколението, от което нищо не става. А нищо не става, защото не виждаме какво става.
Децата ни раснаха в скапано време. От скапаните панелки се носеше Радка пиратка. Слави пееше за
френската гимназия. Борци и гребци бяха за пример. Цар и бог бяха парите. Гледаха ни някак странно,
що не крадем. Що не слушаме чалга. Що псуваме братята Илиеви и Карамански. Иди и обяснявай, що
не си от стадото.
Стадото вълци. С бог парите. През трупове. Що караш жигула, а оня, тъпият, мерцедес. Трудно е. Но
повечето от тях пораснаха. И разбраха простите неща. Тия неща, где в училище не се учат. На тях ги
учим ние. Които сме до тях, даже когато грешат. И тогава ги обичаме повече. Блудните синове и
дъщери. И станаха хора. Някои не станаха, но повечето станаха.
А сега растат техните деца. Поколението, което смятате за загубено, ама не е. Защото го възпитават
тези, които преживяха всичко това. И които поумняха.
Не всички, но повечето. И работят. И учат. И са свободни.
Вие го не виждате, защото по новините виждате само бандитите. Там няма да видите как едно загубено
поколение се отказва от бал и дарява парите. Няма да видите как деца събират пари, та да помогнат на
приятел, учител или непознат. Няма да видите как момиче си стриже косата и я дарява за перука на
раково болни. Няма да видите как деца връщат портфейл. Няма да видите и отличниците. Няма да
видите съседчето, где събираше желязо, та да си купи лаптоп. И това под мен в блока, где е приятел с
всички. И где има в кутията за зъби вече 5 зъба. И где на 5 години има повече акъл от възрастен. Както
повечето деца на неговите години. Те не завиждат и не мразят. Те живеят. Играят навън. Родени са с
технологии в главата. Знаят езици. Спортуват. С компютрите са на ти.
Живеят днес. Не вчера. Не с едно ферари на Слави. Сигурно не са го и чували.
И друго. Всяко поколение е имало своята утайка. Има я и в това поколение. Утайката не я създава
времето. Създава я семейството. И утайката я е възпитало семейство, расло и възпитавано във времето,
за което роните сълзи... И най-вече лиги.
Още много има да пиша, ама ще спра дотук. И ще ви оставя да се огледате. И ако видите момиче в
седми клас да пуши или да се целува, се сетете за вас в седми клас! Или момчета да се сбият, пак се
сетете за вас!
Това исках да ви кажа.
И накрая това - НАЙ-ЗАГУБЕНОТО ПОКОЛЕНИЕ Е ТОВА, КОЕТО СМЯТА НОВОТО
ПОКОЛЕНИЕ ЗА ЗАГУБЕНО.
Роси ГЕОРГИЕВ

НАШИЯТ БРАЙЛ Отбелязваме Световният ден на брайловата азбука

На 4 януари отбелязваме Световният ден на брайловата азбука. Датата е избрана специално - да
съвпада с рождения ден на нейния изобретател Луи Брайл, който се ражда на 4 януари 1809 година във
френския град Кувре. Самият той ослепява като дете, едва на 3 години, след инцидент в работилницата
на баща си.
На 15-годишна възраст Луи развива свой код за писане, подобрявайки система, разработена от
войници, позната като "нощно писане". Той публикува своята система, като впоследствие, през 1829 г.,
включва и музикалните ноти. През 1837 г. са предложени и първите цифри.
Брайловото писмо се състои от 63 комбинации от 6 релефни точки, разположени в 2 вертикални
колонки от по 3 точки. Чрез него се изобразяват буквите на всички азбуки, цифрите, нотните знаци и
други символи на писмената реч. Към днешна дата е пригодим към почти всеки продукт за четене –
книги, списания, документи, валута, листовки и кутии на лекарства, бутони в асансьори, както и
брайлов електронен дисплей, приспособен за работа с компютър.
Брайловата азбука е въведена в България през 1906 година, една година след като е създаден
Държавният институт за слепи, чийто наследник е Специалното училище за деца с нарушено зрение
"Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Тя е адаптирана на български език от доктор Стойчо Донев –
първият директор на Държавния институт за слепи.
Съвременните технологии улесниха обучението на незрящите хора, както и четенето на книги, но
Брайловата азбука и за миг не е изгубила важността си.
С новите технологии много хора мислят, че брайлът ще отпадне, но това не е така, защото той е и
винаги ще остане най-ефективният начин на ограмотяване. За да се обучава успешно един незрящ
ученик, той трябва задължително първо да бъде ограмотен. Много от незрящите ученици са
интегрирани в масовите училища и брайловата азбука е техният начин да се ограмотят.
Чрез новите съвременни технологии се използват и брайлови дисплеи, които преобразуват към
брайлов шрифт текстовата информация от екрана на компютъра, смартфона или таблета.
Децата предпочитат гласовото използване, защото става бързо и лесно, но брайлът така или иначе няма
да изчезне, защото се използва и за надписи на лекарства, за обозначение на бутоните в асансьорите,
етикетиране на папки с документи, буркани с подправки, консерви и още много други.
В обществените сгради има най-малко две важни места, на които задължително трябва да има
брайлови обозначения – асансьорите и парапетите на стълбищата.
Дори в нашето развито технологично общество брайловата азбука твърдо отстоява и ще продължи да
отстоява своите позиции в живота и достъпа до информация на хората лишени от зрение.

МАЛКО ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С БРАЙЛОВОТО ПИСМО
По случай Световния ден на брайловата азбука британският вестник "Дейли експрес" предлага
няколко любопитни факти за писмото за незрящи и неговия създател Луи Брайл:
– През 2000 г. американска компания проектира система от точки за плочки за подова настилка,
наречена "Брайл за крака", чрез която се изписват предупреждения за незрящи.
– Тъй като брайловото писмо изисква повече пространство при стандартно отпечатване, Библията на
брайл е от 45 тома.
– Астероид, открит от НАСА през 1992 г., по-късно е наречен в чест на Луи Брайл.
– Луи Брайл е бил и талантлив органист, който е свирил в църкви из Франция.
По материала работи:
Марина ПЕТКОВА

ОБЩЕСТВО Четете!

проф. Николай СЛАТИНСКИ

Преди няколко дни видях един написал Робин Зон Крузо. Днес се натъкнах на друго подобно
откровение – Сан Чо Панса.
Но хайде, това са много необразовани хора. Има, обаче, наред със златната ни младеж в аудиториите,
някои студенти (за жалост те са все повече!), които могат да се нарекат немного образовани хора,
въпреки че са станали магистри – те пишат оДбрана, безопасТност, сигОрност, риЗк.
Чудя се как изобщо може да се напише риЗк?
А това с й-то накрая – идеЙ, емоциЙ, конференциЙ, екскурзиЙ – умът ми не го побира. Посмъртно не
мога да проумея логиката да се пише така, а пишат така масово, всеки втори.
Една от причините за тотално увредения правопис е, че не се четат книги. Моите наблюдения са, че все
по-малко хора четат книги.
Казвал съм, шегувайки се, на своите студенти (те много ми липсват, никога няма да простя на едно
Зло, че ми ги отне и ме лиши от тази професионална и нравствена наслада):
- Четете! Това мобилизира конкретна част от мозъка и го развива. Мозъкът е орган, който консумира
до 25% от нашата енергия. Така и така 6 часа в денонощието работите и се трудите за него, за да го
захранвате с вашата енергия, то поне го използвайте!
Цялата човешка еволюция е била заради мозъка. Човекът е първото същество, което е започнало да
развива своя мозък предварително, още без да му е потрябвал.
И когато му е потрябвал достатъчно развит мозък, човекът вече го е имал. И така станал човек,
мислещо и разумно същество.
Докато неговите братовчеди шимпанзето, горилата и орангутанът са си викали – като ми потрябва
мозъка, тогава ще го развивам! Защото иначе може да се прецакам – да го развия, а той да не ми
потрябва. И когато им е потрябвал достатъчно развит мозък, те не са разполагали с него, затова са си
останали шимпанзе, горила и орангутан до ден днешен.
Нещо повече, събратът на сегашния човек, неандерталецът, се увлякъл да развива мозъка си. И имал
по-голям мозък от човека. Харесало му се да има голям мозък. Така можел да съзерцава луната, да
изпитва естетическо удоволствие от красотата, да се пренася мислено на други места, да конструира
симулакруми и да общува подсъзнателно дори с творения, които после човекът нарекъл за по-просто
Божества. Но, както казах, мозъкът консумира прекалено много енергия, а големият мозък – още
по-прекалено много енергия. Така че и прекалено много мозък не е на хубаво. Необходимо е да имаш
достатъчно мозък. И да го използваш по предназначение. Неминуемо бедните неандерталци изчезнали,
не на последно място, защото ние сме ги изяли, макар че изчезнали не само заради това.
Четенето е изключително човешка дейност. Само човеците четат. Никой друг! Моето куче Декси, дето
умря от старост, колкото и интелигентно да беше и да разбираше всичко от един поглед - никога не взе
нещо да прочете.
И накрая, казвах за релакс на студентите:

- Трябва да четете много книги, защото има само едно място в държавата, което може да се заеме с
прочитането на една-единствена книга, и то не поне от Карл Маркс, а от Карл Май!
Ще си призная, че тук малко подвеждах студентите. Защото съм 200% сигурен, че визираният от мен
еднокнижник, фен на Винету, изобщо не е прочел и една книга от Карл Май, камо ли пък "Винету"!
Книгите на Карл Май са обемни, мъъъъничко скучни, доста многословни, изискват за прочитането им
търпение и упоритост, а пък "Винету" са си цели три обемни тома. Така че еднокнижникът най-много
да е устискал да прочете първите 20 страници на първия том и се е пренесъл веднага на последните 20
страници на последния том, за да види какво е станало с Винету, че после да хукне с филията мас да
пердаши другарчетата си, особено онези с очила. Но най-вероятно и толкова не е прочел, ами е гледал
филмите за Винету, като в същото време е люпил слънчогледови семки, а люпките е плювал на пода на
киното. Мечтал е да стане вожд на апахите или апачите – зависи кой от филмите по-точно е гледал в
момента. А е станал вожд на апашите, облечени с власт.
Та съм сигурен, че няма как точно той да е прочел трите тома на "Винету". Няма как! Цели три тома
еднокнижникът не може да прочете, това ми е кристално ясно. Което не му е попречило да заеме
единственото място в държавата, което може да се заеме с една-единствена прочетена книга, но не
поне от Карл Маркс, а от Карл Май.
Такива ми ти работи. Бедата е, че като народ четем все по-малко.
Това обяснява отчасти защо сме на такова дередже като народ.
Поетът го е казал отдавна. А аз ще го преинача малко, за да стане по-ясно:
Народе бре, чети!
Народът не чете.
Народе бре, мисли!
Народът пак не ще.
Време се мина,
Народът огладня.
Иска да яде,
няма откъде.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ Да влезеш в обувките на слепите

Да влезе един виждащ човек в тъмното или да е с вързани очи не означава, че влиза в света на слепия
човек и преживява нещата като него. Единият е сляп, другият е ослепен, при това временно. На тази
основа идват всички различия. Човекът с вързани очи може да преживее едно свое уникално
изживяване, което е безценно, но да се приравнява то към слепотата по принцип и да се правят
сравнения на тази база - това е нелепо и създава лош имидж на слепите хора. В нашата култура
подобни сравнения по-скоро поддържат стереотипите за слепите, отколкото да ги неутрализират. Тези
неща ни раздалечават, не ни обединяват, не ни учат, както се опитваме да си втълпим, осмисляйки
преживяването. Напоследък много популярен стана изразът "да влезем в обувките на незрящите". А
някой задава ли си въпроса как се носят обувки, които не са по размера на нашите крака... Как се
възприема съпреживяване, когато ние не можем да вникнем в един вече отработен на липсващо зрение
ум, а го проектираме през нашия, за който отсъствието на светлина е временно ограничение. Една
екстремална ситуация, при това доставена в по-честите случаи по самостоятелно решение и в сигурна
среда. Връзването на очите не запознава човека със слепите или с който и да е друг от външния свят, а
го запознава със самия него и с неговата вътрешна същност. И това е логично. Ограничаването на едно
сетиво те предизвиква към вглъбяване, към саморефлексия. Затова аз не отричам ползите от
временната слепота. Те са безспорни. Но не и да се обвързват със слепите и да се правят генерални
изводи за живота им, чувствата им и представите им на такава база. Хората оценяват високо такива
преживявания, защото съзнават как те са ги довели до ново знание, нов начин на възприемане на
околния свят. И аз единствено мога да оспоря правилността на подхода, с който са доведени до
слепота, или нещата, които са им говорени за слепотата по принцип, но не мога да оспоря чувствата
им, преживяванията им. Онова, което е на входа и което цели да привлече виждащия човек към това да
ослепее за пет минути или за час, е да влезе в обувките на слепите хора. Това докосва две неща у него.
Първото е личното удоволствие от възможността да преодолее зоната си на комфорт, което той
превръща в значимо житейско събитие, запознава с него всеки срещнат, пише напоителни статуси в
мрежата за случилото му се, а понякога изпада в свръхемоционални тиради да обяснява как това го е
променило. И не осъзнава през цялото време, че така той излага на показ слабостите и заблудите си,
невежеството си и как други му отворили очите що е слепотата и какви хора са слепите. Второто,
което е докоснато, е съпричастието към горките слепи. "Да видим какво ви е на вас" И иди им
обяснявай, че на теб не ти е такова, понеже си с вродена слепота.

Ако кажеш така, те ти викат "Ау, още по-зле". Къде е диалогът? Нали той е онова, което търсим, за да
сближим позициите, да проникнем едни в други, да влезем в истински диалог.
За мен истинската слепота може да се усети по два начина - или когато е продължителна и обхваща
всичките ни сфери на живот, или когато е нежелана и нейната липса ни поставя в реална опасност да
търсим най-добрите решения за справянето си. Истинската слепота се усеща, когато ослепеният зрящ
влезе в едно кафене. Да речем, че си е намерил кафенето, стола, масата, сервитьора. Да речем, че не му
личи, че е ослепен, а го възприемат за изначално сляп. И тогава да усети що е слепотата като социално
явление, като случване в общуването, като прием от обществото, като негласни правила, които делят
хората на такива, които те зяпат, и такива, които се извръщат да не те гледат.

Кои, в края на краищата, изгубиха тези, които искаха да се влезе в обувките на слепите? Самите слепи,
които можеха да им го покажат най-добре. Сега слепите са против всичко на тъмно, защото подозират
и преносния смисъл на подобни инициативи, и че някой използва неинформираността на хората, за да
ги настройва още повече към неразбиране спрямо тях. Спрямо тях, които години наред се борят за
прием в тази наша среда, изпълнена с предразсъдъци. Сега някои ще кажат, че измежду слепите няма
хора, които да научат зрящите как да влязат в обувките им. А може би не са внимателно търсени и
въобще това не е била целта. Забравя се, а често не се и подозира, че понякога слепият, за да е
максимално приет като нормален гражданин, си налага ежедневно не само да влиза в обувките на
зрящите, ами да се прави, че никога не е ослепявал, че всичко си може, че няма никакви проблеми и че
даже е готов да води ослепените зрящи дори по непознати нему пътеки. Или пък, ако иска да
възприеме другата линия - на жертва на обстоятелствата, се приема като част от "Ние", които "Вие" не
разбирате и от които "Ние" се различаваме във всичко, та затова "Вие" ни дължите да влезете в
"Нашите" обувки, а не "Ние" във "Вашите". Къде е диалогът, пак питам?
На емоционално ниво почти всеки може да бъде повлиян. Каква е онази трайна следа, която оставя

такова преживяване, която помага тъкмо в това да си изясним как слепите "виждат". Напоследък много
модерно стана да се казва, че слепите "прогледнаха" благодарение на някое устройство. Така е. Слепи
проглеждат, зрящи ослепяват... А нито външната светлина е направила по-достъпен света за слепия,
нито вътрешната светлина отваря към познание зрящия.
И като дойде Коледа, ще отидем в дома на слепите, ще "влезем в обувките им", така ще им покажем
своята съпричастност и всички ще са доволни.
Сякаш на човек му е трудно да признае, че когато амбицията му е да влезе в нечии обувки, той го
прави лично за себе си. Това е страхът на егото, което се проявява ежедневно и на много нива. Онова
его, което пренебрегва болните, бедните и онеправданите. Онова его, което се плаши да каже, че не
знае нищо за тях, че и за миг не се е замисляло с какво може реално и пълноценно да ги подкрепи и че
винаги е разчитало, че с SMS в телевизионна кампания нещата се нареждат поне отчасти. Това его
съветва човека и от него се възползват рекламата със своите послания, както и медиите с техните
новини. Колко ли разочаровани ще са тези хора, ако разберат, че в ничии обувки не са влезли! Колко
ли разочаровани ще са и някои слепи, които са си мислели, че водят зрящите към доближаването до
своето състояние, а всъщност са строили прегради!
Нека думите ми не попарват желанието на хората да търсят пътя към различните от тях. Иска ми се те
да са по-скоро напомняне, че всяко действие е плод на наша лична отговорност. Отговорното и
информирано съпреживяване на всяка житейска ситуация извън нашата може да е ключ към много
залостени врати и да ни разтвори за светове, които не сме и сънували. Но и не само това - да разтвори
нашите залостени врати за другите, към които сме се стремили.
Кристиян ГРИГОРОВ
2019 г.

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.

За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

