*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Април

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.

8 МАРТ Закъснели думи към майка ми

Антония НОТЕВА
Винаги съм ти казвала колко те обичам, мамо... Като всяко дете ти повтарях, че си най-добрата майка
на света! После пораснах и, макар да те опознах отвъд образа на "идеалната майка", обичта не се
промени... А и как би могла?!
Винаги съм те уважавала. Ти беше моят пример, моята съвест, моите параметри за добро и зло. С
времето открих свои отвъд твоите ценности, но първоначално ти ме научи да обичам, да вярвам, да
ценя. Твоите нежност, всеотдайност и безусловна обич бяха основата, върху която да стъпя и да
разгърна себе си...
Винаги съм те харесвала. Ведростта ти, съпричастността, грижата, подкрепата ти бяха слънцето в моя
ден и аз усвоих формата на женствеността и майчинството по твой образ и подобие. За да мога
по-късно да ги обогатя с личните си опит и убеждения...
Но истината е, че най-дълбоко те оцених, мила мамо, след като аз самата станах майка. След като аз
самата будувах в безброй нощи, измъчвана от страхове и безсилие, след като на свой ред усвоих
уроците по всеотдайност, търпение и себеотрицание в първите години от живота на детето ми, след
като се разкъсвах от съмнения относно изборите, които правя и не правя всеки ден като родител...
Беше необходимо лично да се гмурна в безкрайните предизвикателства, отговорност и радост на
майчинството, за да разбера колко много ти дължа. Ама наистина много! Включително и прошка – за
нещата, в които не си била идеална, но винаги си се опитвала да даваш най-доброто от себе си според
собствените си възможности и вярвания. Защото всеки родител може да се надява само на едно – че
това, което прави за детето си (най-доброто, на което той самият е способен), ще се окаже достатъчно
добро. Никой не може да даде нещо, което няма в себе си.
Затова ти благодаря, че си ме научила да обичам и да бъда обичана, да вярвам в себе си и да
преследвам мечтите си. Прощавам ти за грешките и се надявам един ден и детето ми да прости моите
спрямо него.
Обръщам се към теб с молба да ми простиш за всички онези пъти, в които не съм съзнавала какво
правиш за мен или съм била неблагодарна, дори когато съм съзнавала. Прости ми за многото пъти,
когато съм приемала жестовете ти за даденост, за привилегия, която ми се полага. Прости ми за тежки
думи и за още по-тежки мълчания. Прости ми, че съм била дете, за което светът се върти около него...
Така че днес, мамо, искам да ти кажа едно голямо „Благодаря!”. За всичко, което си ми дала или си
искала да ми дадеш. Благодаря за жертвите ти, търпението ти, безусловната любов. На толкова чиста
любов са способни само майките. Децата не обичат без условия, те винаги имат своите критики и
претенции. Но когато сами станат родители, изпитват тази по-висша обич към децата си. И всъщност
изплащат дълга към родителите си на своите деца, които също ще го предадат нататък...
Искам да ти кажа още нещо. Каквито и съмнения да имаш дали си била достатъчно добра майка,
остави ги зад себе си! Отговорността на родителството е тежко бреме, но не продължава вечно. Ето ме
тук – вече пораснала жена и осъзната личност. Сама нося отговорността за собствения си живот, той
отдавна не е твоя грижа. Живей заради себе си и носи отговорността единствено за своя живот, защото
реално нищо друго не лежи на раменете ти!

Усмихвай се – заради себе си! Мечтай – за своите цели! Бъди – човека и жената, които искаш да
бъдеш, защото майката в теб може да си отдъхне!
Да, знам, че тя е част от теб и че никога няма да престанеш да ме виждаш като свое дете. Нито пък аз
ще спра да разпознавам в теб своята майка. Но е време да се срещаме предимно като личности.
Обичта е и в това – да пуснеш другия на свобода, защото вярваш в силата на крилете му!

ГЛОБАЛНА МРЕЖА Фалшивите новини в интернет - как да ги разпознаем?

Скрийншот показва как лидерката на "Зелените" Аналена Бербок през април призовава за
забрана на домашните любимци. Милиони съобщения, агитиращи за бразилския президент
Болсонаро през 2018 г., изпратени чрез WhatsApp, предупреждават, че левите планират
комунистическа диктатура и искат да легализират педофилията.

По време на пандемията постове и клипове на медицински експерти, изказващи твърдения,
противоречащи на науката, печелят необичайна популярност.
Общото между всички тези примери е, че става въпрос за фалшиви новини, познати още като
"дезинформация". Това са твърдения частично или цялостно неверни, които се разпространяват, за да
повлияят на политически позиции или за да генерират голям брой прочитания.
Как да се противопоставим на фалшивите новини?
Феноменът придоби толкова сериозни размери, че мнозина си дадоха сметка, че не умеят да
различават достоверната от недостоверната информация. Ето някои от съветите как можем да се
противопоставим на потока от фалшиви новини:
- Фалшивите новини често се обръщат към емоциите и инстинктите ни. Помислете защо ви допада
дадена новина.
- Ясно ли е откъде е дошла информацията? Проверете дали е от първоначалния източник, който е
споменат. Ако не е оттам, трябва да сте скептични.
- Човекът или уебсайтът, разпространяващ информацията, изглежда ли ви достоверен? Ако не - струва
си да проучите по-внимателно.
- Сензационният стил, съмнителното форматиране и граматическите грешки са признак, че трябва да
гледате подозрително на тази информация.
- Потърсете повече данни по темата, за да сравните и направите кръстосана проверка.
Бъдете бдителни и се съмнявайте!
Потребителите в интернет следва да запазят здравословна степен на недоверие и да не приемат всичко
за чиста монета. Особено при емоционални или спорни теми, които изглеждат особено ефектни или се
представят в сензационна светлина. Точно такъв беше случаят с германския външен министър Аналена
Бербок, която никога не е призовавала за забраната на притежаването на домашни любимци.
Но въпреки това мнозина повярваха на скрийншота, представящ неин измислен цитат.
Подобни капани в интернет могат да бъдат избегнати. Потребителите на социалните мрежи трябва да
си зададат следните въпроси:
- Има ли във въпросното твърдение нещо, което ме засяга лично, например това, че притежавам
домашни любимци?
- Мога ли да стигна до източника на цитата?
- Информацията, която е представена, в случая изфабрикуваният цитат на Бербок, звучи ли
автентично?
- Възможно ли е някой да има интерес да разпространи фалшива новина, за да дискредитира друг
човек или хора, в случая Бербок и партията &#1117;?
- Има ли и индикации за неясен или съмнителен източник като например допуснати правописни
грешки?
Кой стои зад фалшивите новини?
Дезинформацията често достига потребителите чрез постове в платформи като Facebook, Twitter или
Instagram. Проучване на акаунта, разпространяващ съмнителната информация, дава представа за
интересите и убежденията на човека, който стои зад него. Понякога обаче профилите могат да се
управляват от тъй наречените ботове или от тролове. В предизборната кампания в Бразилия през 2018
г. бяха разпратени голям брой политически призиви чрез услугата за комуникации WhatsApp.
Според местен вестник бразилски компании са наредили на доставчици на интернет масово да пускат
съобщения, агитиращи за Болсонаро.
Отговорът на WhatsApp на епидемията от фалшиви съобщения в платформата беше да постави малка
стрелка, обозначаваща, когато дадена информация е била препратена.
Две стрелки означават, че съобщението е преминало през поне пет чата, преди да достигне до крайния
получател. Оттам нататък компанията въведе и допълнителни рестрикции за допълнителни
споделяния. Има и безскрупулни сайтове, които не спазват журналистически принципи и залагат на
драматизация или преувеличения, за да генерират кликове. Възможно е също така да попаднете на
платформа, контролирана от държава, на нечий личен блог или на сатиричен сайт.

Проверка на източниците
Изключително важно е да проверим фактическото съдържание на даден пост, препратено съобщение
или друг вид текст, на който се натъкваме в социалните мрежи.
Въпросът, който трябва да бъде задаван, е дали твърденията или изображенията са автентични и
реалистични.
Можете да използвате интернет търсачки, за да проверите каква друга информация има по темата. Ако
политик е направил запомнящо се изказване или се е случило нещо важно, други достоверни медии
също би трябвало да са го отразили. Подобно съдържание понякога се намира в секция "Новини" на
търсачките. Добър източник на информация са и страниците на официални институции. Уебсайтовете
на Световната здравна организация и института "Роберт Кох" са по-достоверни от видео клиповете на
медицински лица в YouTube например. Дори те да са експерти в своето поле, възможно е да дават
израз на личното си мнение, да нямат достатъчно знание за общата картина или направо да отричат
съществуването на пандемията.
Понякога се случва и даден цитат да бъде изваден от контекст, което да му придава напълно различно
значение. При съмнения, ако е възможно, намерете оригиналното проучване, което е цитирано,
партийната програма, която е коментирана, или речта и интервюто, от които са взети цитати.
Съществуват и различни сайтове, които се занимават с разобличаване на дезинформация и с
разграничаване на фактите от измислицата. В немскоговорещите страни такива са например Correctiv,
Hoaxsearch, както и ДВ. Други достоверни международни страници са FactCheck.org, Snopes и Full Fact
(в България такава функция изпълнява сайтът Factcheck.bg).
Не препращайте автоматично!
Всеки потребител може лесно да се противопостави на фалшивите новини, като просто не препраща
съмнително съдържание без предварително да го проучи.
Не е задължително некоректната информация да ви е изпратена заради лоши намерения или
убеждения. Възможно е тя да е достигнала до вас заради недостатъчно зоркото око на някой от
познатите ви или от прекомерна емоционалност, която е сериозен двигател при споделянето. Ако
изпитате съмнения за достоверността на даден източник, не пускайте твърденията му в социалните
мрежи. Вместо това говорете за притесненията си с човека, който я е публикувал. Друг вариант е да
съобщите на социалната платформа, че сте се натъкнали на дезинформация или да се обърнете към
сайт за проверка на фактите.
Инес АЙЗЕЛЕ

ГЛОБУС Мобилно приложение учи незрящи хора да готвят

Стоян ГОГОВ
Мобилното приложение "ЕлХала" (Еl7alla) е първото в Египет и Близкия изток, което учи хора със
зрителни увреждания да готвят, пише вестник "Ал Ахрам".
Създателката му Еман ел Хусеини има докторска степен по реставрация и археология, но решава да
смени академичната кариера с готварството през 2017 година.
Решението й е свързано с тежкото здравословно състояние на баща й по това време. Той страда от
проблеми със сърцето и Еман започва му помага, като му приготвя подходяща храна.

Благодарение на онлайн курсове, водени от професионални готвачи, 47-годишната египтянка овладява
не само различни рецепти, но и изкуството да сервира ястията красиво. "Всички ние се храним първо с
очите", припомня тя.
Сестрата на Еман Исраа е професионален фотограф и двете с общи усилия създават кулинарен блог,
наречен "Гоуа Елхала", което в превод означава "В тенджерата". Впечатлени са от американката
Кристин Ха - първия сляп участник в шоуто "Мастър шеф" и победител в третия му сезон, а по време
на пътуване до Мадрид забелязват звуковите сигнали на светофарите, които помагат на незрящите
хора да пресичат.
Постепенно назрява идеята да издадат готварска книга за слепи. Еман ел Хусеини я представя на
Министерството на културата на Египет и през 2019 година книгата, написана на брайл, излиза от
печат. Тя съдържа както рецепти, така и правила за безопасност в кухнята.
След началото на пандемията двете сестри с помощта на специалисти разработват първото аудио
мобилно приложение, което учи незрящи хора да готвят.
"Екипът ни е изключил зрението като сетиво от описанието на рецептите. Използват другите четири
сетива за описанията. Всички рецепти са представени от любители или професионални готвачи със
зрителни увреждания", обяснява Еман.
Приложението има две основни части - безплатни готварски рецепти и уроци по готвене. Първата цел
е да бъде разпространено сред незрящите хора в Египет, а по-късно в Арабския регион.
Софтуерът вече е наличен за устройства с операционна система Андроид (Android), а версията за
АйОЕс (iOS) в момента се разработва.
"Мечтата ми е всички хора, които са незрящи или имат зрителни увреждания, да се чувстват
независими и да могат да се справят сами с приготвянето на храна и с всекидневните задачи в
кухнята", казва Еман ел Хусеини.
Източник - chrisgrigorov.com

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Силистра

Благотворителен базар "Мартеничка 2022"
По традиция и тази година Регионална организация - Силистра организира изработка на мартеници и
сувенири по повод 1 март – Ден на любителското художествено творчество. Съюзните членове бяха
поздравени от председателя на РО - Силистра Петранка Стоянова. Тя им пожела и занапред да имат
кураж за постоянство и стремеж да показват на себе си, че могат да дават пример за добро на
останалите, за отдаденост на изкуството и за това, че човек, когато има желание да твори, намира
начин да изрази своето чувство и умение. Подготвените 90 броя мартеници бяха дарени за
благотворителен базар, организиран от Общински център за извънучилищни дейности - град Тутракан
под мотото "С бяло и червено, вплетени в едно, днес ти ще направиш поредното добро!". Базарът бе
част от кампания за набиране на средства за възрастни хора в нужда от община Тутракан.
Петранка СТОЯНОВА

Осми март в Дулово
По повод 8 март - Международния ден на жената, организирахме празнично тържество в ТО - Дулово.
Дамите бяха поздравени от кмета на община Дулово д-р Юксел Ахмед и от зам.-кмета с ресор
"Хуманитарни дейности" г-жа Доротея Тотева. Поздравителен адрес получихме от Тодор Тодоров областен координатор на ГЕРБ - Силистра. Насладихме се на богата фолклорна програма, подготвена с
много любов от дамите в Дулово.
Петранка СТОЯНОВА

Монтана

Майстори на виното от Северозапада
Тази година с голямо желание хора от РО - Монтана към Съюза на слепите в България взеха участие в
конкурс за най-добро домашно вино от реколта 2021 година. Конкурсът е традиционна и
дългогодишна инициатива на общините по повод празника на виното - Свети Трифон Зарезан.

За поредна година с гордост може да се похвалим, че отново имаме отличили се майстори на домашно
вино.
Това са:
- Велислав Неделков Ненков - председател на ТО - Кула. Той заслужи първо място за вино розе. За
него това е поредна награда. В колекцията му досега има 5 грамоти (2019 г. първо място - червено
вино, 2020 г. второ място за розе и 2021 г. две първи места за бяло вино и розе).
- Николай Ангелов Николов от ТО - Лом. Той зае второ място за бяло вино. И Николов има призови
места в предишни години (2013 г. трето място - червено вино, 2018 г. второ място за бяло и трето
място за червено вино, 2015 г. се нареди сред челниците и в съвместния проект на България и Сърбия
"Пътят на виното").
Отличилите се получиха грамоти, парични и материални награди.
Вината бяха оценявани от сертифицирани дегустатори - технолози. По тяхно мнение на конкурса
отдавна не са били представяни толкова добри и равностойни по качества проби.
На отличилите се ЧЕСТИТО!
Ива ПЕТКОВА

Кърджали

101 мартеници за баба Марта
В конкурс за най-оригинална мартеница се включиха хора със зрителни проблеми от пет общини на
Кърджалийския регион. В деня на баба Марта хора със зрителни проблеми, представители на
териториалните организации на слепите от Кърджали, Момчилград, Ардино, Кирково, дори и от
Ивайловград се включиха в инициативата под надслов "Със здраве и късмет с Пижо и Пенда". Бяха
изработени 101 мартеници в чест на годишнината от създаването на Съюза на слепите в България.
Мероприятието бе осъществено от регионалната организация на слепите с председател Шюкран
Исмаил.

Подготовката бе започнала още в средата на февруари, като РО - Кърджали осигури материалите вълна коприна, мъниста…
Не закъсняха и резултатите. В многобройните мартенички присъстваха и елементи от родопския
фолклор.
Жури в състав – Шюкран Исмаил - председател и членове Ферихан Бедел и Недялка Кафова, се зае с
нелеката задача да класира участниците с най-оригинални мартеници.
На първо място се класира Мелиха Касим от Кърджали с родопска мартеница. Тя бе наградена с 30
лева. Второ място и награда от 20 лева заслужи Кязим Местан от Момчилград с оригинална
мартеница, а трето място и награда от 10 лева - Йълмаз Салим от Кърджали.
За положеното старание бяха раздадени и поощрителни награди.
Изработените мартеници ще бъдат изложени в офиса на РО на слепите в Кърджали и ще останат там
до края на март.
Стайко КАФОВ

Търговище

Трифон Зарезан – празник на плодородието
И тази година териториална организация на слепите в Търговище отбеляза празника на плодородието.
По традиция наши съюзни членове, облечени в български национални носии, взеха участие в
общоградските тържества.
Според българските народни традиции Свети Трифон е покровител на лозарите и винарите.
Това е изцяло мъжки празник, на този ден строго разграничени са ритуалите при мъжете и жените.
Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо.
Вари се пиле или кокошка и се приготвя с булгур или ориз, а в бъклица се налива от най-хубавото
вино. В нова вълнена торба стопанинът на къщата слага питата, кокошката, бъклицата вино и тръгва
към лозето, за да го подреже.
На лозята отиват само мъжете лозари, които изпълняват обичая зарязване. В днешно време жената се е
доказала като добър производител и дегустатор на вино и в ритуала участва наравно с мъжете.
Вярва се, че на този ден никой не трябва да се прибере трезвен, защото това не е добра поличба.
Вечерта пък се гадаело по въглените в огнището каква ще е годината.
РО - Шумен

София

Благодарност от сърце

Регионалният управителен съвет на РО - София награди с Почетен знак на Съюза на слепите верига
магазини "Фантастико" за дългогодишната ни съвместна работа в помощ на хората със зрителни
увреждания. Те са наши спонсори и съмишленици, като всяка година финансират дейността на
софийската организация с 1000 лева месечно.
Наградата бе връчена от Маньо Алексиев - председател на РО - София на г-жа Антоанета Методиева директор "Човешки ресурси" на "Фантастико" в присъствието на г-жа Диана Йорданова - мениджър
"Връзки с обществеността".
Още веднъж благодарим!
Даниела ДАМЯНОВА

Честита баба Марта!

На първи март се поздравихме с настъпващата пролет и закичихме с мартеници за здраве членовете на
РО - София в Териториална организация "София - ЮГ" на ССБ, настанени в Дома за хора с
увреждания в София на улица "Балша" № 23. За всички тях бяха подготвени и раздадени пакети с
продукти и плодове.
Даниела ДАМЯНОВА

Честит 8 март!
На осми март 2022 г. в клуба на РО - София се състоя мило тържество, на което председателят на
организацията ни поздрави всички дами и им поднесе цвете с пожелание да бъдат все така живи и
здрави, и с усмивка да посрещат всички посетители.Даниела ДАМЯНОВА

Медът дава здраве и сила
Медът дава здраве и сила, препоръчват го особено в тази тежка пандемична обстановка. С активното
съдействие на председателя на РО - София Маньо Алексиев бяха осигурени и раздадени 100 буркана
биологично чист сертифициран мед на нуждаещи се от София.
Даниела ДАМЯНОВА

ЛЮБОПИТНО 12 факта за очите, които може би не знаете

Понякога не се замисляме какъв дар от природата са очите ни. Сякаш знаем основните неща, но
винаги има и нещо интересно, което може да научим. Ето 12 поразителни факта за очите, които
сигурно ще ви изненадат:

1. Кафявите очи на практика са сини под кафявия пигмент. Има лазерна процедура, която позволява
кафявите очи да бъдат превърнати в сини завинаги.
2. Всеки 12-и мъж е далтонист.
3. Очите ви ще останат със същия размер, какъвто са имали при раждането, а ушите и носът
продължават да растат.
4. Човешкото око може да възприема само три участъка от спектъра: червен, син и зелен. Останалите
цветове са техни съчетания.
5. През целия си живот виждаме около 24 милиона различни изображения.
6. Очите ни се фокусират върху около 50 неща в секунда.
7. Маите са смятали кривогледите за привлекателни и се опитвали да направят така, че децата им да са
кривогледи.
8. Шизофренията може да се определи с точност до 98,3% с помощта на обикновен тест за движението
на очите.
9. Хората и кучетата са единствените, които търсят зрително подсказване в очите на останалите.
Кучетата правят това само когато общуват с хората.
10. Космонавтите не могат да плачат в космоса заради гравитацията. Сълзите се събират в малки
топчета и започват да щипят очите.
11. Пчелите имат власинки на очите, които им помагат да определят посоката на вятъра и скоростта на
полета.
12. Около 65-85% от белите котки със сини очи са глухи.
Източник - interest.actualno.com

МОСТОВЕ "Живея между двете реалности – тази на зрящите и тази на незрящите"

От седемгодишен живея с дегенерация на ретината. Баща ми дълги години работеше в чужбина, за да
издържа семейството ни, докато майка ми съвместяваше ролите на родител и "домашен ресурсен
учител", тъй като и двамата с брат ми започнахме да губим зрение в ранно детство. Завърших
кварталното масово училище, след което и СУ със специалност "Психология". Впоследствие се
квалифицирах като психотерапевт.
Започнах професионалния си път в съдебно отделение на Четвърти километър и продължих като
психолог в стационар към Националния център по наркомании. Успоредно с това развивах и частна
практика като консултант психотерапевт. По-късно започнах работа в училището за кучета-водачи на
слепи.
През цялото това време нещото, което истински ме привличаше, беше музиката. Стигнах до момент, в
който реших да я превърна в свое основно занимание. Започнах със свирене в столични клубове.
Постепенно постигнах една от най-големите си мечти - да работя като музикант на круизен кораб.
Имам опит и като артист в театрална трупа, сформирана от незрящи актьори - "Невиждан театър",
което беше интересно преживяване.
За мен винаги е било голямо предизвикателство да дам правдоподобен отговор на въпроса колко
виждам. Частичното ми зрение стига да видя, че срещу мен стои човек, но не е достатъчно, за да
разпозная кой е той или изражението му.
Смяната на поприща и трупането на опит в различни сфери, както и заниманията ми с музика
непрекъснато ме водят в нови ситуации, в непозната среда или ме срещат с много нови хора. Понякога
те не разбират, че не виждам, понякога ми се налага да им го обясня, а понякога така и не успявам да
го направя.

Заболяването ми прогресира и напоследък винаги нося бял бастун. Когато ми се налага да го
използвам, откривам колко различно се държат хората.
Понастоящем не свиря пред публика и съм концентриран в писането на авторска музика и текстове на
песни (предимно за деца). Друга моя страст са аудио книгите.
Инвестирах в създаване на собствено студио за звукозапис.
Натрупах опит като журналист в социална онлайн медия с фокус върху живота на незрящите хора.
Към момента работя във Фондация "Хоризонти" - НПО с дългогодишен опит в подкрепа на
социалното включване на хора с нарушено зрение.
Създадох Horizonti Podcast – онлайн пространство с информационни материали за живота на хората
със зрителни увреждания. Подкастът дойде като отговор на усещането ми, че живея между две
реалности – тази на зрящите и тази на незрящите. Никога не съм се чувствал напълно интегриран нито
сред едните, нито сред другите. Реших, че това, което ми остава, е да опитвам да градя мостове между
тези два свята.
Една от целите ми в Horizonti Podcast е да провокирам любопитство и емпатия. Хората често са
склонни да генерализират и обобщават, което е благодатна почва за стереотипи, предразсъдъци и
социални бариери. Според мен те са резултат не на това, че хората са лоши, а на липсата на достатъчно
информация и условия за емпатия.
Дълбоко вярвам, че когато човек е убеден, че всичко му е ясно и разполага с готови отговори, те често
са базирани на предразсъдъци и стереотипи. Съответно - когато човек приеме, че не знае и се опитва да
разбере, изникват въпросите, които свързват хората.
Бих искал един ден, когато някой потърси информация за живота на зрително затруднените в
интернет, да намери едно обособено и добре организирано пространство с разнообразни и полезни
материали, представящи различни аспекти от живота на хората със зрителни увреждания.
Да живея с прогресиращо заболяване, което постепенно отнема зрението ми, за мен означава
непрекъснато да се адаптирам съответно на промените, с които се сблъсквам всеки ден.
Много от предизвикателствата, пред които се изправям напоследък, са свързани с ролите ми на съпруг
и родител. Моето семейство е най-ценното, което имам.
Надявам се двамата със съпругата ми да успеем да научим на емпатия и любов нашата прекрасна
двугодишна дъщеря София. Тя ни показва всеки ден, че имаме още много да учим.
В живота ми имам опит с различни офталмолози, но до момента никой от тях не ме е насочвал за
генетична диагностика и консултация, за клинични проучвания и рехабилитация. В тази връзка
българските офталмолози са длъжници на пациентите.
Адмирирам усилията на "Ретина България" да работи за промяна на тези вредни модели и да се
застъпва за правата на нас, пациентите с редки очни болести. Убеден съм, че със своята
експертност и отвореност към чужди добри практики екипът на "Ретина България" ще
допринася за превръщането на нас, пациентите, от обекти в субекти на медицината.
Михаил НЕДКОВ

НА ФОКУС Слабозрящите са онеправдани от здравната и социалната ни система
Медицината се развива с изключително бързи темпове, а офталмологията е един от тези примери. В
България се прилагат успешно голям брой иновативни лечения и подходи - микроинвазивни
оперативни техники, съвременно високотехнологично и своевременно щадящо лазер лечение,
въведени са лекарствени молекули за лечение на сериозни социално значими заболявания. И тук е
мястото да се обърне внимание на онази група пациенти - между виждащите и слепите, а именно
слабозрящите, която се оказва онеправдана от здравната и социалната ни система. Те не попадат в
групата на иновативни практики за съвременно лечение.

Модел на добри практики в тази област има във всички страни по света, докато в България те все още
липсват. Например никое от изброените средства в областта на low vision дори не се реимбурсира от
НЗОК.
Съществуват множество различия по света между дефинициите за намалено зрение (low vision) и
слепота. Според СЗО намалено зрение се определя като зрителна острота <0.3, а слепота като зрителна
острота <0.05. Слепотата поражда тежка инвалидност, а намаленото зрение тежък социален проблем.
Много бих искала да цитирам и една публикация на Националния център за рехабилитация на слепи в
Пловдив от 1991 г. за състоянието на осведомеността на офталмолозите по въпроса за зрителната
рехабилитация: „...Но въпреки високия си професионализъм, офталмолозите нямат специални
познания по рехабилитацията на слепите. При наше анкетно проучване, проведено тази година с 26
офталмолози, се оказа, че в голямата си част те нямат адекватна представа за основните функции на
Центъра, за това какви рехабилитационни услуги той предлага, а някои от тях дори, за съжаление, не
знаеха за неговото съществуване...”.
Повече от 30 години по-късно нивото на информираност на обществото и познанията на медицинските
специалисти по темата като цяло не са по-различни. Доказателство за това са резултатите от проведено
наше анкетно проучване с над 150 участници. Около 67% от анкетираните нямат информация за очни
специалисти, предписващи корекционни средства и увеличителни системи за слабозрящи.
Изключително голям процент - 95% от респондентите, не знаят на какви социални придобивки за
оптична корекция имат право слабозрящите. А на въпроса знаят ли кога е Денят на белия бастун - само
20% от медицинските лица отговарят положително. Обнадеждаващ е фактът, че 56% от офталмолозите
отговарят позитивно, че проявяват интерес към обучения за адаптация на специални средства за
зрително подпомагане.
Проект, по който работя
Обект на зрителна рехабилитация с оптични средства са пациенти с трайно намалена зрителна острота,
неподлежаща на корекция с обичайни очила. Проучва се адаптацията на слабозрящи пациенти със
социално значими очни заболявания към предписаните им увеличителни средства и удовлетвореността
от използването им.
Резултати
Всички консултирани слабозрящи са прегледани обстойно, анкетирани са със специален въпросник и
най-важното - получили са зрителна рехабилитация съответна на степента на загуба на зрението, която
е индивидуално адаптирана към конкретния пациент. До момента са обхванати над 70 възрастни
пациенти и дългосрочно са проследени над 20 слабозрящи ученици. Постигнато е значително
подобряване на качеството на живот на слабозрящите пациенти.
Реалните трудности са свързани с липсата на нови законови промени както по Закона за интеграция на
хората с увреждания (ЗИХУ), така и от страна на НЗОК, липсва регистър и от страна на Съюза на
слепите в България, няма офталмолози-специалисти по low vision, няма и такива сектори в очните
болници, в университетските центрове, дори и в частните клиники, няма реимбурсиране на помощни
увеличителни средства - телескопични очила, електронни увеличители, специални лупи и други, няма
изграден интегриран модел на поведение при тези пациенти.
Бъдещето
Ето защо се цели мултидисциплинарен подход в изграждането на единен интегриран модел на
зрителна рехабилитация. Опитът ни дотук ни дава и бъдещи идеи:
1. Да се обособи очен сектор-кабинет за диагностика и зрителна рехабилитация на слабозрящи поради
сериозната социална значимост и липсата на подобен проект.
2. Възможност за предаване на знания и опит - кабинетът да служи за обучение и стаж на
специализанти по офталмология и студенти по оптометрия.
Инициативата може да бъде заимствана от всички колеги и отделения, да се доразвие, обогати и
всичко това да е в полза на пациентите с нарушено зрение.
Това, което би било необходимо, са обединени усилия на Здравното и Социалното министерство

и съответните нормативни промени в крак с технологичните достижения на съвременната
медицина.

д-р Ивелина ПИТАКОВА

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК Наричат ме България

Бях голяма – с кон не можеш ме премина, ни сокол да пратиш да ме прелети. Днес съм малка – педя и
половина – планина, река, небе. Ала имам синове и щерки, колкото са мравки по земята. Носих ги в
утробата си с обич, пъпната им връв сама отрязах. Сях, ожънах, хляб им месих и ръце им дадох да си
месят хляб.
Станаха орачи, лечители, учители, царе – имало е смисъл значи, дето им дарих душа. Свидни са ми
всички и не давам мъх по челото на никой да покара. Кръв са ми Кера-Тамара, Пагане, Княгиня Райна!
Дух са ми Бенковски, Ботев, редом с Караджата! Свещ съм им и църква, път съм им и гроб.

И съм горда: вдигнаха мостове, къщи зидаха по моето сърце. Гледах ги и им се радвах как съграждат
си света. А пък аз държах ръцете крехки, дето пишат а, б, в. Учих ги да крият слово в пепел и от
пепелта да сторват слово. Учих ги с една чепата пръчка животворната вода да търсят, когато дните ни
пресъхнат.
Всичкото си знание им дадох – да си имат вместо факел.
Но дойдоха чужди – да ме грабят, чужди обичаи да налагат. Лъгаха ме, мъчиха ме дълго, пробваха да
ме секат от корен. Не успяха в своя буреносен пристъп, името ми хвърлиха на огън. Аз горях, догарях,
станах въглен и от въглена добих душа отколе. И вървях след еднооки, дето водят сто слепеца и
заклевах дъщерите си да вплитат чест в дебели плитки. Стиснах кремъклийка, знамена развях и станах
топ черешов и баташки кладенец.
Ей я – през коприва, през лютиче съдбата все тъй криволичи. Криволичи, докато намери връх висок и
си го кръсти Шипка. Там е моето спасение. Там, сред канарите, дочитам предсмъртното писмо от сина
ми Апостола. Отне ми го бесилката. И трижди мръква над главата ми преди юнашки сън снегът ми да
заспи. Най-подир настана пролет и поникна върху костите трева…
Свобода съм днес. Но никак не забравям как откъсваха от мене силни мъжки рожби да ги правят
еничари. Помня още как крадяха дъщерите ми да красят хареми и под други небеса да раждат.
Помня воеводи, писъци и ужас, и оная осакатена кобилка История. Остана ми една песен: "Даваш ли,
даваш…" и точно смогнах да измия рани в придошлите Струма и Марица и в оная луда, луда Яна
разполовиха сърцето ми. Колко съм плакала – питайте очите ми - езерата Рилски! Хем бях жива, хем
не бях, докато провъзгласиха Съединението.
Станах мъдра. Пазя се от всички. Чуждите ме знаят нестинарка. Знаят ме старица с вършини на гръб и
девойка с кобилица на тънко рамо. Търновград ме наричат, Плиска, Преслав и Средец. Казват, че съм
паче перо, дето скърца, от рози ехо и конник, препускащ в скалите на Мадара. Ала съм и друго: чан на
празничното гърло и жито за помен.
Само скръбта ми не знаят. Пък аз &#1117; слугувам, нося я и я живея. Тежи ми да гледам ония, от мене
родени, как лесно харизват душата ми. Кой чеиза ми хвърля, кой ми златото пилее… И ми иде да
питам – свърши ли пръстта, на какво ще посегнат!? Клето майчино сърце, орисано е да прощава! Но
вижте: тече шира от ръцете ми – бъдещо вино, което вярва, че слънцето е близо. Прилича на шира, ала
е древна кръв. Нека оглупелите да пият, да си спомнят, че от мене са излезли, че и те са Добруджа и
Тракия, Странджа, Македония и Мизия, Сакар и Родопа.
Мъчно ми е. Моля се да се намери тъпан – да думне в сърцата със страшна сила, щото макар да съм
педя земя, всъщност съм светиня до последен камък. Вековете ще минават, мене пак ще ме зоват
България.
Ивелина РАДИОНОВА

На Шипка е тихо, но Шипка ни гледа!

На Шипка е тихо. Героите спят
под цъфнали храсти и росни ливади.
Орли над покоя им ревностно бдят,
душите прегръща им вятърът хладен.
Лъв каменен, там, на върха е на стража,
към дните ни бъдни е поглед отправил.
Пред него оттеглят се ордите вражи,
кръв, сълзи покриват земята корава.
На Шипка е тихо. Балканът мълчи,
снагата си свел е пред славна победа.
Звездите в небето са Божи очи,
че Господ свободна България гледа.
Ивелина РАДИОНОВА

ОБЩЕСТВО Като в народните приказки

Това не е политически коментар. Не защото не обичам да правя коментари на политическа тема. Не
защото на мнозина от вас са им дошли до гуша и няма да си мръднат пръста да прочетат това, което
искам да кажа. Не, просто днес ми се ще да поразсъждавам върху едно явление, което според мен оказа

изключително негативно влияние върху психиката ни – имам предвид върху психиката на българския
гражданин. Нямам намерение да доказвам кога е било по-добре: преди десети ноември или сега.
Нямам намерение и да споря по този въпрос. Практиката ме убеди в безполезността на подобен род
упражнения. Всеки си тълкува нещата, както му е удобно и хич, ама хич не го е грижа за това кой как
живее и как се чувства. Затова нека се съсредоточа върху въпроса, който ме занимава напоследък.
Веднага след еуфорията по десети ноември започнаха да се прокрадват едни изречения - от екрана, от
вестниците, изобщо от ефира: "Държавата е лош стопанин", "Нашите предприятия са
неконкурентоспособни", "Цялата ни индустрия е морално остаряла". И така в годините стигнахме чак
до атомната ни електроцентрала, която била изключително опасна и трябвало да се пристъпи към
нейното спиране. На всичкото отгоре това спиране имало пряка връзка с влизането ни в Европейския
съюз. Така се разви и истерията по панелните блокове, по "идиотското строителство" на жилищни
комплекси в големите градове.
Ето с такива неща се започна облъчването, в резултат на което се стигна дотук. И какво виждам аз - за
вас не зная.
Понеже държавата е лош стопанин, икономиката ни от 27-ма в света (това не е комунистическа
статистика, а на ООН) се срина и сега е на ниво Третия свят.
Паралелно с това, разбира се, се срина и самочувствието ни. Колкото и да е парадоксално, но онези,
които си спомнят, без да си кривят съвестта, ще ме подкрепят, че най-малко по пет пъти на ден от
новините чувахме в какво сме първи или втори в света.
Сега е точно обратното: всеки ден по пет пъти чуваме как сме последни или, ако сме първи, то е по
смъртност, по заболели от не знам си какво и по убийства в големите градове. И какво самочувствие,
каква увереност искаме да имаме при това облъчване?!
Ама сега можело да се пътува свободно по света, тогава не можеше. Аха, така е. Ама пътуват 200
хиляди, а другите шест милиона и сто - мъдруват. Или мизеруват, казано по-точно. За 200 хиляди ли
беше цялото това викане и крещене?
Образованието ни е всичко друго само не и образование! От предучилищното до висшето.
Я някой да си спомни колко беше лесно да се влезе в университет преди десети ноември! И тук не
визирам забраните на оглупелите партийци за неблагонадеждните младежи - синове на кулаци. Това
беше до края на шестдесетте. Сега ако не влезнеш, бият.
За здравеопазването изобщо не искам да отваряме дума. Клинични пътеки, направления, частни
клиники и какви ли не глупости. Нищо против частните клиники, но да провеждаш съзнателна
политика да скапеш държавните за сметка на частните е политическа перверзия. Не само у нас било
така. И какво ме интересува, че и извън България има простаци? Мен ме интересува как живея аз, как
живеят децата ми, как живее народът ми.
Като малък ме водеха по частни лекари. Искаха да ми помогнат за моя проблем с очите. И какво се
получаваше? Когато отивахме в частния кабинет на лекаря, от нас по-ценни пациенти нямаше: какви
пациенти, то направо си бяхме близки гости! А щом ни видеше въпросният лекар в държавната
клиника, ни подминаваше все едно сме абсолютно непознати.
В образованието на слепите деца изобщо не искам да надничам. Там е върхът на некомпетентността,
лицемерието и интелектуалната нищета. Който иска, може да проведем публичен диспут пред цял
народ: ако има смелостта, моля да заповяда! Кой извратен, лишен от всякаква човещина мозък реши,
че може да събере деца със зрителни увреждания (които и без това страдат от мисълта, заплашваща да
стане комплекс, че не са като другите) с деца с множество увреждания??? При това в един коридор,
под един покрив!
Онзи ден си пуснах мач на "Левски" и "Ботев" - Пловдив от 1993-та година, полуфинал на Купата на
България. Страхотен мач, страхотни трибуни! Сега такива мачове и със свещ у нас няма. А кажете ми
кой актьор преди десети ноември работеше като сервитьор? Макар и тогава актьорските заплати да не
бяха кой знае какво.
В подобна посока можем да си приказваме на още сто страници. И какво от това, ще кажете. Защото
вече няма увереност, вече няма вяра, че нещо може да се промени. Преди време направих едно
запитване между съседите си - да дадем по сто лева и да си оправим тротоара пред блока. Отговориха
ми, че това било работа на общината. Ами да я осъдим тогава - опитах се да им предложа. Умряла
работа било, делото щяло да се влачи сума години… Е, нищо де, ние да си направим тротоара, пък

като спечелим делото - ще си върнем парите.
Никой, ама никой не пожела да даде сто лева.
И сега накрая се питам: не защо стана така, не кой ни докара дотук, не кога беше по-добре – тогава или
сега. Питам се кога ще се роди политик, който да каже: "Идвам на власт и моята цел е с действията си
да върна увереността на Българския Народ"?
Владислав КАЦАРСКИ

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ Не разчитайте на моята толерантност

Силвия НЕДКОВА

През 1995 г. ЮНЕСКО опре

деля 16 ноември за Ден на толерантността. Оттогава не са спирали споровете какво точно означава
толерантност, има ли тя място в днешния свят, а в последно време често дори се използва като мръсна
дума.
Дефиницията на думата "толерантност" включва понятия като "приемане", "търпимост", "разбиране"
на другите. Произходът &#1117; от латинското tolerantia (търпение, способност да понесеш) го
доказва. Тоест, в самата същност на термина "толерантност" е заложено противопоставяне, наличие на

"другост". Тази нестабилност на понятието го прави толкова неуловимо за обикновения човек, който
има чувството, че с идеята за толерантност го карат просто да си мълчи. Трудно е представата за
емпатично разбиране да пробие външната опаковка на политкоректността, затова и често двете
понятия се смесват в главите на хората.
Мисля, че ще прозвучи скандално, но ще кажа убедено, че не приемам толерантността такава, каквато
е обяснена от философските речници. Не съм съгласна, че трябва да "търпя и понасям различните".
Смятам, че истинската, човешката толерантност (определено има нужда от по-добра дума!) е да не
забелязвам различията.
Това е нещото, на което имаме да се учим като човечество. Твърде дълго сме били приучавани първо
да броим параметрите, по които се различаваме от другите – да отбележим разликите в кожата, пола,
теглото, височината, начина на обличане, вкуса към музика… Първо се самоопределяме според
разликите, а после – толерантно – трябва да се примиряваме с тях. Това пресилено разбиране на този
противоречив термин всъщност води до дразнещата и стигаща до крайности политкоректност, която
нямаше да е нужна, ако толерантността означаваше емпатия.
Да толерираш някого или нещо съдържа в себе си толкова силен елемент на снизходителност, на
чувство за превъзходство, че инстинктите ми сработват автоматично, отхвърляйки го. Мога да
толерирам само детската наивност, но вярвам, че е обидно за което и да е зряло човешко същество да
разчита на моята "толерантност".
На разбиране – да, на съчувствие – категорично, на съпричастие – със сигурност. Но на толериране, на
"позволение да съществува" – в никакъв случай.
Фалшивата толерантност, примесена със самочувствието на привилегирования, унижава повече от
отхвърлянето. "О, ти си отхвърлен и нещастен, аз ще ти дам предимство, ще те толерирам, ще те
поставя над останалите за кратко, защото…" Защото мога. Позициите са определени – този, който има
повече, който се възприема като нещо повече, само той има право и възможност да прояви
толерантност. Защото нали разбирате – няма как клошарят да бъде толерантен към костюмаря. Няма
как отхвърленият да бъде толерантен към приетия. Толерантността е винаги едностранчива.
Съчувствието и човещината могат да текат в две посоки.
Затова и стигащата до крайности политкоректност дразни – тя също е проява на високомерие. Едно е
да се съобразяваш с това, което влагаш в думите си и да се стремиш да не обидиш никого – това е
задължително в човешкото общуване. Друго е да търсиш обида във всеки набор от звуци, който
наподобява грозна дума.
Има значение какво казваш, не с какви думи го правиш. Обиден е вложеният смисъл, не формата. А и
този тип политкоректна толерантност също е едностранчива и отново прикрито високомерна – сякаш
пазиш дете от лошите думи, които не бива да чува.
Толерантността между хората трябва да заприлича на имунната толерантност. Медицинският термин
съдържа в себе си представа за "липса на реакция", не за "търпимост и приемане". Истинската
толерантност, до която не сме дорасли явно, е просто липсата на реакция към различието. Да не го
виждаме, тоест – да ослепим злото в нас.

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

РЕХАБИЛИТАЦИЯ Стъпки за подобряване на независимостта при живот със зрителни
увреждания

Оптометричната асоциация на Колорадо (COA) говори за това как да подобрите независимостта
и качеството на живот, когато изпитвате трайна загуба на зрение.
Зрителното увреждане (слабото зрение) може да се определи като проблем, когато не можете да
извършвате дейности, които искате или трябва да правите. Загубата на зрението понякога не може да
бъде коригирана с обикновени очила, медицинско лечение или операция и може да бъде вродена или
резултат от заболяване и нараняване.
Честите очни заболявания, които причиняват слабо зрение, могат да включват дегенерация на
макулата, глаукома, диабетна ретинопатия и наследствени заболявания на ретината. Тези състояния
могат да причинят трайна загуба на централното и периферното (страничното) зрение. Хората могат да
имат затруднения да четат вестник, да плащат сметки (дори с очила за четене), да разпознават лица, да
пресичат улици и да виждат дребен шрифт на телевизора си.
Грижата за слабото зрение (наричана още рехабилитация на зрението) помага на хората с тези
симптоми да живеят възможно най-пълноценно и независимо чрез предоставяне на устройства,
информация и технологии.
Стъпка 1. Направете очен преглед при вашия очен специалист!
Задълбочен очен преглед е наложителен, за да се диагностицира причината за намаляването на
зрението. Очният лекар ще се увери, че пациентът е:
• оценен за очни и синдромни заболявания;
• получава подходящо медицинско лечение за всяко очно заболяване;
• има най-добрата възможна рецепта за очила.
Ако поради основното очно заболяване, новите очила не могат да възстановят зрението до ниво, което
позволява да виждате детайли (малък и фин шрифт, лица и тъй насетне), както сте правили преди,
специалистът по очни грижи може да се обърне към оптометрист, специализиран в грижите за слабото
зрение. Също така следва да бъдете насочени за рехабилитация на слабото зрение, ако имате
затруднения при извършване на ежедневните дейности.
Стъпка 2. Оценка на слабото зрение
Проверката на слабото зрение от оптометрист отнема около един до два часа и е различна от типичния

очен преглед. Оценката ще се фокусира върху това как пациентът се справя със слабото зрение и ще
намери стратегии за максимизиране на оставащото.
Пациентите могат да използват времето, докато протича прегледът, за да обсъдят и разберат
специфичните предизвикателства пред своето зрение. Например - подобряване на разпознаването на
лица, писане, четене, цветова идентификация и други. Носете всички текущи очила, лупи или други
устройства за слабо зрение, които използвате в момента, независимо дали са полезни, или не!
Стъпка 3. Обсъдете как да направите четенето по-лесно!
Разговорът за това как да улесните четенето със слабо зрение може да доведе до страхотни резултати.
Специалист по слабо зрение може да направи предложения за посрещане на специфичните нужди.
Например - ученик може да се нуждае от начин да чете написаното на бялата дъска, докато е в клас, а
предизвикателствата могат да бъдат преодолявани заедно.
Основни модификации за четене:
• Подобрете осветеността над главата си по време на изпълнение на задачите!
• Използвайте увеличение като например по-силни очила за четене, ръчни лупи и лупи на стойки,
ръчни и монтирани на очила телескопи и електронни видео лупи!
• Използвайте функции за говор и увеличение, за достъпност на вашия смартфон, таблет и настолен
компютър!
• Ползвайте аудио книги!
Стъпка 4. Обсъдете как да подобрите качеството на живот у дома и на работа!
Очният лекар може да насочи пациент със слабо зрение към:
• сертифициран учител по рехабилитация на зрението;
• професионален терапевт, който е специализиран в работата с хора с увредено зрение;
• сертифициран специалист по ориентация и мобилност;
Тези професионалисти работят с пациента в техния дом, общност и работно място, за да осигурят
безопасност и независимост.
Получаването на допълнителни стратегии е от решаващо значение за поддържане на независимостта.
Корекциите и организационните практики могат да направят огромна положителна разлика. Следните
техники са препоръчителни, но това е и шанс за пациента да отстрани всички текущи проблеми,
възникващи у дома или на работа:
• Подобрете осветлението отгоре при изпълнение на задачи! Постоянното осветление у дома може да
намали риска от падания и дезориентация.
• Използвайте контрастни цветове, за да помогнете за идентифицирането на стъпала, парапети,
копчета, превключватели и всичко друго, което е трудно да се открие визуално!
• Премахнете опасностите като килими, шнурове, обемисти мебели или всичко, което може да причини
падане или нараняване!
• Използвайте големи печатни етикети и тактилни точки, за да помогнете за идентифицирането на
обекти, номера на фурната или микровълновата печка, телефона, дистанционното управление и
клавиатурата на компютъра!
• Създайте организационна система за проследяване на личните вещи!
• Етикетирайте лекарствата или използвайте система с цветови кодове за идентифициране на
лекарства, отпускани по лекарско предписание и лекарства без рецепта!
• Осигурете си достъп до здравословна диета с високо съдържание на богати на хранителни вещества
храни като зеленолистни, горски плодове, риба, ядки и други!
Много хора, които се справят с трайна загуба на зрение, чувстват, че "НЕ МОГАТ" да правят нещата,
които искат и трябва да правят. С подходящи услуги за рехабилитация на зрението те ще имат много
възможности да подобрят качеството си на живот и независимост.
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ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ За едни закони, за една лична нужда, за едни необмислени стъпки и
погубени животи

Павлина ГРИГОРОВА
Преди да ме подкарате с камъните и помията, искам много добре да проследите мислите ми.
Аз съм майка на три деца, добра или лоша, майка съм.
Много реки изтекоха и много писания се изписаха, много закони се преобърнаха срещу инвалидите.
Делихме се, делиха ни, делят ни.
Здравеопазването го няма, социалната политика се превръща в работни места и нови кресла, говорим
за лични нужди, в крайна сметка край мен хора умират от недоимък. Хора в нужда остават невидими
за всичките тези институции, които на свой ред не са удовлетворени заради ниски заплати и условия
на труд.
Всяко ново "чудо" заличава или отрича предишното - нов закон, без правилник за прилагане, нови
програми без достъп до тях - парадокс след парадокс.
Голяма част от семействата, в които има болнички деца имат и здрави такива. Днес моето внимание е
насочено към тях.
Питам се дали се съзнава, че здравите деца ги превръщаме в чираци на цялата тегоба на семействата
ни.
Гледат братчета и сестричета, спират си образованието, остават в домовете си, за да помагат.
То няма лошо, но тези деца имат свой живот. Кой ни позволява да им го вземаме, да ги ограничаваме,
да режем крилата им.
Давам пример с мой приятел.

Той имаше болна сестричка, животът му мина като помощен персонал у дома, сестричката му почина,
той е на 50, майка му почина, той е на 55, вчера си отиде и баща му, той вече е на 57 години. Дали е
живял?
Не. Работил е цял живот. Грижил се е цял живот за семейството си, днес е сам.
Пуши цигара на терасата ми. Запали си колата и се върна в погубения си свят.
Така че, майки и татковци, никога не убивайте бъдещето на едното си дете - било здраво или болно, за
сметка на другото си дете!
А вие, държавници, запомнете, че асистентът не е задължително член на семейството и не е
пожизнен роб на близките си болни! Асистент е професия. Условията на труд са в ръцете на
социалната политика. Същото важи и за деца, които гледат и се грижат за родителите си, които
са инвалидизирани.

ТЕХНОЛОГИИ Кои са основните компоненти на един компютър и как си взаимодействат

Стефан ЦВЯТКОВ

В ежедневието си постоянно се налага да използваме някакъв вид компютърни устройства и май
е дошъл моментът, в който трудно бихме си представили живота без тях. Но оттук следва
логичният въпрос - знаем ли достатъчно за начина им на работа?
Когато чуят думата компютър, повечето хора си представят онези големи правоъгълни кутии с

постоянно бръмчащи вентилатори. Всъщност понятието може да има и по-широко значение. Освен във
вашия смартфон и таблет, компютър има в съвременните перални, климатици, хладилници,
телевизори, дори в слушалките и тонколоните с Bluetooth. Добре е все пак да се отбележи, че
производителността и операционните системи на тези устройства са доста ограничени. Но те са
достатъчни за изпълнение на специфичните им функции. В тази публикация ще си поговорим за това
кои са основните компоненти на един класически настолен компютър и тяхното предназначение.
Хардуер и софтуер
Те присъстват във всяко компютърно устройство. Хардуерът е физическата част на системата. Той
включва дънната платка, централния процесор, различните видове памет, входните, изходните
устройства и така нататък.
Софтуерът най-общо казано са всички инструкции, които определят какво да прави компютърът. Той
управлява взаимодействието и работата на физическите компоненти. Включва в себе си операционната
система и всички програми, които се инсталират върху нея.
Дънна платка
Наричана още дъно или Motherboard, тя е физическа и логическа основа на всеки компютър. Към нея
се свързват останалите компоненти – централен процесор, видеокарта, постоянна и оперативна памет,
периферни устройства и така нататък.
Дънната платка е снабдена с така наречения чипсет. Той е съвкупност от чипове, която изпълнява
ролята на комуникационен център. Чипсетът свързва всички физически компоненти на системата и
осигурява тяхната съвместимост.
Централен процесор
Познат е също и като Central Processing Unit (CPU). Извършва всички операции и изпълнява
инструкциите, подавани от софтуера.
Процесорите умеят да разчитат само така наречения двоичен (машинен) код, който се състои от
единици и нули. Всички програми и операционни системи, които използваме, в основата си са
всъщност машинен код. Колкото е по-бърз процесорът, толкова по-гладко работи компютърът. Ето
някои важни негови характеристики:
Тактова честота – отразява броя изпълнявани операции за секунда. Измерва се в мегахерцове (MHz) и
гигахерцове (GHz). Повечето съвременни процесори работят с честота до около 4 GHz.
Разрядност – брой битове (единици и нули), които могат да се обработват и предават едновременно.
Разграничават се 32- и 64-битови процесори, като напоследък вторите почти напълно са изместили
първите.
Брой ядра – съвременните CPU са изградени от 2 или повече изчислителни ядра, като всяко може да
работи самостоятелно. Тази структура спомага за по-ефективно разпределяне на натоварването и
изпълняване на повече задачи едновременно.
Оперативна и постоянна памет
Random Access Memory (RAM) е паметта, в която динамично се зареждат приложенията и данните,
използвани в настоящия момент. Нарича се още оперативна или краткосрочна памет. Съдържанието й
се изтрива след изключване или рестартиране на устройството, тъй като тя има нужда от електрически
сигнал, за да съхранява информацията.
Размерът на оперативната памет влияе върху количеството програми, които могат да се изпълняват
едновременно. По-големият брой активни приложения в конкретен момент изисква повече RAM
памет, за да не се усеща забавяне. Съвременните компютри с Windows работят добре при наличие на
8GB или повече.
ROM (Read-only Memory) е памет само за четене, която не може да бъде променяна от потребителя.
Информацията в нея се съхранява, независимо от това дали устройството е включено. Поради тази
причина би могла да се определи и като постоянна.
ROM паметта съхранява данни и програми, контролиращи на по-ниско ниво различните компоненти
на компютъра. В тази памет обикновено е записан фърмуерът. При настолните компютри и лаптопите

той е от тип BIOS (Basic Input-Output System) или UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
Напоследък вторият почти напълно е изместил първия.
Фърмуерът съдържа базовия софтуер, необходим за работата на конкретното устройство. Без наличие
на подходящ фърмуер вашият компютър няма да знае как да си стартира различните компоненти и да
започне зареждане на инсталирания от потребителя софтуер.
Запомнящи устройства
Всеки компютър разполага с поне едно, на което се записват операционната система, всички
приложения и данни. Най-класическият тип запомнящо устройство е твърдият диск, наричан още HDD
(Hard disk drive). Той съдържа кръгли магнитни носители, които се въртят с висока скорост. Данните се
записват и прочитат чрез глава, която променя магнитното поле в определени микроскопични
участъци на носителя. Тази технология вече се определя като остаряваща и конвенционалните хард
дискове постепенно биват измествани от така наречените Solid state drive (SSD).
Тъй като нямат в себе си движещи се части, те са значително по-устойчиви и предлагат много
по-висока скорост на запис и четене на информацията. В зависимост от това дали операционната
система и приложенията на вашия компютър се зареждат от HDD или SSD, бързината му ще бъде
различна.
Възпроизвеждане на звук
За да обработва аудио сигнал, всеки компютър има нужда от звукова карта. Тя разполага с така
наречения digital to analogue converter (DAC) или на български – цифрово-аналогов преобразовател.
Той превръща дигиталната информация в обикновен звуков сигнал, който се изпраща към
високоговорители или слушалки.
Аудио картата също отговаря за приемането на звук от външен източник, например – микрофон, и
неговото преобразуване в дигитална информация. Изходът от тип 3,5 на вашия компютър и входът за
микрофон са директно свързани към звуковата карта.
Възпроизвеждане на видео
За тази цел се използва графичният процесор – Graphics Processing Unit (GPU), наричан също
видеокарта. Тя може да бъде интегрирана в CPU или обособена като отделен компонент. В този случай
видеокартите могат да имат собствена памет и много по-висока производителност в сравнение с
вградените.
За работа с офис приложения, сърфиране в интернет или гледане на филми не е от чак такова значение
с какъв графичен процесор разполага вашето устройство. Но програмите за редактиране на видеа и
доста от съвременните игри изискват видеокарти от висок клас, за да вървят без насичане и забавяне.
Обикновено компютрите разполагат с HDMI или VGA порт за свързване на монитор, който приема
видео сигнал директно от графичния процесор.
Връзка с интернет
За достъп до глобалната мрежа се използва компонент, известен като мрежова карта. Той има обособен
LAN (Local Area Network) вход, позволяващ приемане и предаване на данни чрез мрежов кабел.
Съвременните компютри и лаптопи много често използват Wi-Fi технологията за безжичен достъп до
интернет. Но връзката чрез мрежов (Lan) кабел в немалко случаи си остава по-високоскоростна и
стабилна, особено ако качеството на Wi-Fi сигнала е незадоволително.
Периферни устройства
Като такива се определят тези, които са свързани допълнително към компютъра. Периферните
устройства могат да се разделят на входни и изходни. Първите служат за въвеждане на данни,
например - клавиатура, камера, микрофон, скенер. Изходните устройства извеждат информация.
Такива са мониторът, тонколоните, принтерът.
Всеки компютър разполага с различен брой портове за свързване на периферни устройства. Най-често
това става чрез стандарта USB (Universal Serial Bus). Напоследък се наблюдава тенденция на
изместване от класическия USB-A порт към USB Type-C, който присъства и в повечето смартфони с

Android.
Свързването на периферни устройства чрез този стандарт е по-интуитивно, тъй като не изисква
определена посока на конектора спрямо буксата. USB-C позволява значително по-високи скорости при
обмен на данни и предоставя повече мощност за захранване и зареждане на различни устройства. Дали
USB-C ще успее да измести напълно USB-A, предстои да разберем. Засега такива портове се срещат
само в по-високия клас компютри и лаптопи.
И не на последно място - свързването на допълнителни устройства може да става чрез Bluetooth
технологията. Те могат да бъдат клавиатури, мишки, слушалки, тонколони и други.

