***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Май

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.

**СЪОБЩЕНИЕ Цени в почивните бази за 2022 година

На свое заседание Управителният съвет на Съюза на слепите в България взе решение за
актуализация на цените за почивка в съюзните рехабилитационни бази.
Вземайки предвид отчетената инфлация за първото тримесечие на текущата година, прогнозния
ръст на цените на основните хранителни продукти и енергоносители и промяната в
минималната работна заплата, от 1.04.2022 г. цената за пълен храноден за преференциални
клиенти, ползващи услугите на ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани, хотел "Поп
Харитон" - Дряново и хотел "Хоризонт" - Обзор, е 50 лева.

*ОБЯВА Второ заседание на XVIII НОС

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ,
свиква второ заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Сдружението на
21 - 23 юни 2022 г. в хотел "Хоризонт" - Обзор.
Начален час на заседанието - 15.00 часа на 21 юни 2022 година.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2021 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2021 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2022 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2021 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества и
поделения към ССБ през 2021 г.
6. Приемане на Правилник за организиране заседанията на Националното общо събрание на
пълномощниците на Съюза на слепите в България.
7. Приемане на Правилник за бюджета на Съюза на слепите в България.
8. Приемане на бюджет на ССБ за 2022 г.
9. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно предложение за продажба на имоти в
град Пловдив, ул. "Ландос" № 24.
10. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, и Недялко Димов –председател на
Технологичния съвет към УС на ССБ, относно разработване на нов синтезатор на българска реч.
11. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2021 г.
12. Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVIII Национално общо събрание на пълномощниците
на ССБ.
Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Русе

Турнир по спортна табла
По случай рождения ден на Съюза на слепите в България на 26 март 2022 година Регионална
организация - Русе, ЦСРИЛЗУ и СКХУ "Дунав 2013" организираха в офиса на организацията
състезание по спортна табла. Гости на състезанието бяха спортистите от СКХУ "Олимп - спортът е
равнопоставен" - Русе.
Състезанието премина много оспорвано, но все пак бяха излъчени победители. На първо място се
класира Иван Пухлев от отбора на домакините, на второ - Димитър Савов и на трето място - Георги
Гаев (и двамата от отбора на гостите). На победителите бяха връчени медали, грамоти и предметни
награди, а на другите участници - грамоти за достойно представяне. Всички състезатели в турнира
получиха подаръци от дарители.

Видин

8 март
В салона на Клуба на инвалида се проведе мероприятие за отбелязването на Деня на глаукомата и 8
март - Международния ден на жената. Присъстваха 22-ма души от ТО - Видин.
От председателката на ТО - Видин госпожа Иванова беше поднесено приветствие към участниците.
Дамите получиха цветя по случай 8 март. На събитието беше представена презентация на тема "Из
живота на организацията".
Имаше музика, танци и настроението беше на ниво.
Съюзът на слепите в България приобщава незрящите в различни мероприятия, за да активизира
техния социален живот.

ОБЩЕСТВО Как просташкият език стана норма в България

В България вече никому не прави впечатление елементарното прекрачване на границите на
вежливостта. Нещо повече - бруталната безцеремонност се е превърнала в норма на публичното
говорене, казва проф. Александър Кьосев пред Дойче веле (ДВ).
Това важи и за чистотата на езика.
ДВ: Г-н Кьосев, много пъти сте взимали отношение към темата за публичния език в България.
Съгласен ли сте с тезите на Николай Слатински от един негов текст?
Кьосев: Прочетох тази статия, харесах я - и заедно с това много се натъжих. Статията е написана от
елитарни позиции, тя говори за "опростачване" и "простаци".
Признавам си, че и аз защитавам елитарната позиция. И смятам, че трябва да говорят онези, които
мислят и са достатъчно образовани. Но за съжаление тази елитарна позиция страда от невежество.
Хайде, да не е невежество - професор Слатински в никакъв случай не може да бъде обвинен в
невежество. Той просто не е достатъчно информиран за това, което правят лингвисти, медийни
анализатори и културолози от години насам. По този въпрос има огромен брой публикации,
включително и мои, а неговата статия е написана така, сякаш откриваме топлата вода. Натъжи ме и
друго: тя обяснява този процес по поговорката "Рибата се вмирисва откъм главата". Тоест - политиците
говорят просташки, а народът се опростачва, защото политиците са негов образец.
ДВ: А Вие смятате, че рибата се вмирисва откъм опашката, така ли?
Кьосев: Въпросът е много по-сложен и комплексен. Става дума за масов социален и дисперсен процес,
без единен произход, който трае повече от 20 години и не е свързан с една или друга политическа
фигура. Не, че политиците нямат заслуга, но тя е малка в сравнение със заслугата на медиите, които
продават просташката стока още от възникването на така наречената "независима преса". Тогава се

смяташе, че за да бъде тя продаваема, трябва да слезе до равнището на най-ниския знаменател на
вкусовете. Така се появи този език - един стилизиран език на някакви въображаеми мутри, който се
превърна в медийна стока и се продаваше много добре, дори се превърна в скрита медийна норма. При
появата на социалните мрежи бруталността и арогантността дори се превърнаха в общобългарска
норма.
ДВ: Как може да се противостои на тази тенденция?
Кьосев: Ще дам един пример. В българския интернет постепенно възникнаха норми - да се пише на
кирилица и да не се пише с главни букви, защото това се смята за неучтив крясък. Тоест - социалната
среда в социалните мрежи е в състояние да се самосанкционира: един огромен брой анонимни хора
съумяват да изработят някаква обща норма, която да регулира тяхното общуване. Но такава норма не
беше изработена срещу бруталността, агресията или обидите по адрес на опоненти.
Тоест - в целия този процес по възникването на просташкия език като норма на обществото участват
страшно много агенти. Политиците, разбира се, също са в кюпа. Но причинно-следствената връзка е
обратна. Не политиците са образец на масите - политиците просто играят ролята на простаци, макар че
много често изобщо не са такива. Правят го, защото смятат, че това е печеливша позиция, че това е
ролята, която ще се хареса на мнозинството.
ДВ: Добре, но хората все пак реагират положително и им харесва, когато от една висока
политическа трибуна прозвучат такива просторечиви или улични думи като примерно
"главанаци" или "пунта мара". Не е ли така?
Кьосев: Хората реагират различно, обществото не е нещо единно. Едни го харесват, други не го
харесват, трети го имитират. Важното е друго - това вече се смята за норма. И елементарното
прекрачване на границите на вежливостта вече не прави впечатление никому. В България бруталната
безцеремонност вече се смята за норма на публично говорене - хората имат чувството, че така "се казва
истината". За това има различни причини: медиите, дигитализацията, социалните мрежи. Но има и
нещо друго, което не бива да подценяваме - има социален гняв. Много хора се почувстваха изключени
от социалните процеси и смятат, че трябва да говорят гневно. Това означава - да употребяват брутални
думи, да наричат другите с брутални имена. А опитът да се противостои на езика на омразата имаше
точно обратния ефект. Той произведе нови вълни от гневно говорене.
ДВ: А не е ли така, че вежливото говорене, за което Вие и всички ние ратуваме, се възприема от
много хора като лицемерие?
Кьосев: Точно така. Ако говориш вежливо, значи се "мазниш", както би казал Алеко Константинов.
Значи нещо не е в ред, значи не казваш истината.
ДВ: А когато говориш културно и на правилен български език, а не използваш диалектизми,
вулгарности и онзи приблизителен език, с който си служат езиково-непохватните хора - това пък
не минава ли за високомерие?
Кьосев: Тази образованост минава за някакъв вид експертно дрънкане, което никого не интересува.
Хората смятат, че истината е толкова видима, толкова болезнена, толкова брутална, че трябва да се
назовава с брутални думи. Не оправдавам просташкото говорене, само обяснявам механизмите.
ДВ: Можем ли да обобщим, че вежливото говорене се възприема като лицемерие, а културното
говорене - като високомерие?
Кьосев: Да. С две думи казано - всичко онова, което напуска сферата на бруталната, безцеремонна
гневност, се смята за недостойно за доверие. Онези, които искат да продават медийна стока, смятат, че
трябва да говорят по този начин - и култивират този език. Не защото са простаци, а защото го смятат за
стока.
ДВ: И по този начин възниква порочен кръг…
Кьосев: Точно това казвам. Възниква порочен кръг. А критиците на този език, включително и моя
милост, всъщност не са предложили истински изход. Ние не знаем какъв е изходът, не знаем какъв е

инструментът, с който да въздействаме. И в някакъв смисъл се самомаргинализираме. Ние си говорим,
кучето си лае, а керванът си върви. И никой от критикуваните медии не взима подобни критики
насериозно. Те се възприемат като някакво даскалско, назидателно мрънкане.
ДВ: Ако се върнем към статията на г-н Слатински - той също остава в този порочен кръг и не
може да го пробие…
Кьосев: Да, той също остава в този порочен кръг, не предлага изход, а само някаква моралистична
назидателност. Която, да си призная, и аз съм практикувал, но вече знам, че тя не води до никакъв
резултат. Нека да кажа и още нещо. Да се говори за простаците и опростачването е много лесно, но и
безотговорно. Защото всъщност ние не знаем какво значи думата "простак". Тя очевидно не означава
само "необразован, прост човек". Тя е нещо много повече. Правил съм си труда да проверявам дали на
други езици има подобна дума. Откривам различни приблизителни синоними - нека да не ги изброявам
тук. На сръбски и хърватски има думата "пр&#243;стак", която обаче значи само "прост, необразован
човек" и не отговаря на българската "простак". Казано другояче - българският простак е човек, който
живее със сбъркана представа за социалните и образователни йерархии и смята, че той е в истината, че
е в правото си, че е на власт. Власт културна и политическа. Тук, разбира се, веднага се появява
фигурата на Бай Ганьо - един тържествуващ прост човек, един прост човек, който издевателства над
другите. Много е сложна семантиката на думата "простак", поради което не бива да я употребяваме
така лекомислено. Защото ако се задълбочим в нея, оттам ще изникнат страхотните проблеми на
социалното равенство и неравенство, на справедливостта и несправедливостта.
Александър АНДРЕЕВ
Източник – "Дойче веле"

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ Защо напускам България

Когато на 9 юли мъжът ми изчезна от къщи. Когато на 10 юли вечерта го намерих пребит и изхвърлен
на един строеж. Когато лекарят от Бърза помощ заяви, че няма да го качи в линейката, защото бил
наркоман. Когато му постави тази "диагноза", без въобще да го прегледа, ей така, от разстояние.
Когато все пак успяхме да стигнем до "Пирогов". Когато там го държаха пет часа в коридора,
прехвърляха го от кабинет на кабинет, крещяха му и не разбраха, че целият му мозък е в кръвоизливи.
Когато дори твърдяха, че нищо му няма и бяха готови да не го приемат в болницата. Когато молех
санитарите да не блъскат количката с болното му тяло. Когато се оказа, че не става с молби, а с пари.
Когато полицията отказа да води следствие, защото мъжът ми, който беше в безсъзнание, не искал да
им съдейства. Когато ги попитах, ако беше умрял, пак ли щяха да чакат неговото съдействие. Когато
следователите даваха невярна информация на собствения си министър и се опитваха да прикрият
случая. Когато страхът се настани сред близките ми. Когато се оказа, че никой, никой, никой не може
да те защити. Когато трябваше да наема охрана като че ли сме престъпници.
И най-вече когато не знаех какво да кажа на 10-годишния ни син – къде е баща му, който никога не
отсъства от къщи. Когато недоумявах как да обясня на малкото дете, че сега татко месеци няма да
може да се грижи за него и да го обича, както преди. Когато сърцето ми беше раздробено на парчета,
защото, когато пребиват до смърт добрите хора, сърцата лесно се пръскат от мъка.
Тогава реших, че се отричам от България
Отричам се от тази България, в която живеем днес и сега. Отричам се от тази България, из която
престъпниците се разхождат необезпокоявани. Отричам се от тази България, която е рай за
мошениците, далавераджиите, крадците, убийците. И ад за честните и почтените хора. Отричам се от
тази България, в която властва Абсолютната Безчовечност. Отричам се от тази България, в която вече
няма ценности. Няма идеали. Няма достатъчно смели хора и истински родолюбци. Не е останала
никаква чувствителност и никакво уважение към личността. Има само изтребление на таланти. И
камари лъжи. Като например, че престъпността е намаляла, както и емиграцията. Аз ви казвам, че не е
така. Ние с мъжа ми сме част от огромна емиграционна вълна. В момента заминават при тези, които
като нас преди десет години обичаха това място, наречено "родина". Тези, които страдаха от идеали.
Тези, които мислеха, че родината е свята и че е грях да я изоставиш. Тези, които изгубиха много
самолети с приятели. Тези, които плачеха върху опустелите писти на аерогарата, но упорито си
повтаряха, че човек трябва да живее там, където се е родил. И че другото се казва "предателство". Тези,
които тогава тичаха по митингите на СДС и вярваха в новото бъдеще Тези, които искаха да живеят тук
и никъде другаде. Тези, които имаха илюзии и смятаха, че ако всеки прекопае своята градина, нещата
ще се оправят и всички ще живеем по-добре.
Тези, които десет години работиха, без да се занимават с политика, без да членуват в партии и без да
влизат в никакви групировки. Тези, които създадоха ценни и полезни неща и ги създадоха със
собствените си ръце. Тези, които не праха пари. Тези, които бяха потенциалът на България.
Тези, които в началото на 90-те взеха грешното решение! Да, в началото на 90-те години ние с мъжа
ми искахме да живеем тук. Защото обичахме България. Преди две години, когато подадохме
документи за емиграция, ние пак искахме да живеем тук. Защото обичахме България. Сега, когато
заминаваме, ние отново искаме да живеем тук. Но тук не може да се живее. Всеки, който не краде и не
убива, всеки, който се е опитал да направи нещо в България и за България, знае истината – държавата
само пречи. Държавата непрекъснато пречи. Всъщност държава няма. Няма и политика. Има само
управляващи, мафия и биячите на мафията. Има чудовищна, крокодилска посредственост, която се
разпростря навсякъде. Превзе цялата власт. Запрати интелигентните, мислещите, чувстващите и
можещите хора в панелните им кутийки – да се чудят как да изхранват децата си! Разположи се.
Унищожи всичко изградено досега. Не построи нищо ново. И вместо мисионери, които да разпръскват
светлина, разпрати навсякъде безмозъчни същества, които размахват палки и гърмят с пистолети,
строят къщи с басейни, трудно връзват две думи в изречение, слушат чалга и от време на време с
удоволствие пребиват някого от съвсем оределите си сънародници.
Честито, господа Мутри! Победихте! Нанесохте се зад къщата ни, решихте, че един метър от задния ни
двор бил ваш метър, подкопахте оградата ни, че даже и я поливате всеки ден, за да падне по-бързо,
рязахте кабелите на тока и на телефона ни, плашихте съседите с пистолети. И докато наивно вярвахме,
че се избивате само помежду си, оказа се, че избивате въобще наред. Който не ви е симпатичен. Заради

един метър от задния двор! И когато се опитвахме да решим спора по общини и по някакви управления
по незаконното строителство, всички вдигаха рамене и казваха – "Този го изпраща депутат. За него ни
звънят от Народното събрание".
Господи, това ли е България! Всеки ден ние сме унизени, смазани, обезверени. Всеки ден напълно
загубваме смисъла на нещата, защото всеки ден се случва по една история, която много прилича на
моята юлска драма. Случва се на улицата, в трамвая, в магазина, в някое от милиардите чиновнически
учреждения. Навсякъде. Историята се състои от различни факти, от различни оскърбления, но
всъщност това е една и съща история – тази на пълното унижение на човешкото достойнство. В крайна
сметка в момента се пише историята на унищожението на българския дух.
Е, господа Мутри и тези от Депутатите, които стоите зад тях. Наздраве! Подкопаната ни ограда ще
падне всеки момент. И за мен тя е символ на подкопаната България, която скоро съвсем ще рухне.
Моята ограда, моята България, моите надежди, моята защита, моята романтика, моите любови, моите
радости и болки, моят театър, моите пиеси, моят дядо. Всичко, което беше мое. Е, господа Мутри и
тези от Депутатите, които стоите зад тях! Разбихте мечтите ни, както се разбива човешка глава. Дали
пък да не ви благодаря? Задето ме излекувахте от патриотизма ми. Вече не милея за вашата България.
Знаете ли, подарявам ви метъра от задния ни двор. Вземете си метъра, вземете си и цялата къща! Та
вие така и така си взехте всичко. Взехте ни и силите да се борим да останем тук.
Можете да ни довършите. Блъскайте бъбреците, удряйте, чупете, рушете, ритайте, размажете мозъците
ни! Така по-бързо ще си останете само вие. И все пак ще има проблем. Един единствен проблем.
Колкото и да не ви се вярва, Ботев и Левски ще ви гледат отнякъде. Тях не можете да ги разстреляте
отново. Няма как да ги обесите. Няма как да ги пребиете. Няма как да ги предадете. Те са тук. Те
никога няма да емигрират. Това е, господа Мутри и тези от Депутатите, които стоите зад тях.
Ние сме поредните българи, които напускат вашата България. Ние сме поредните, които се умориха да
се опитват да направят нещо за тази страна. Напускаме не по икономически, а по човешки причини.
Тук не можеш да се развиваш. Тук не можеш да мечтаеш. Тук не е препоръчително да следваш
моралните си норми.
Морал?! Губиш играта. Защото тук се играе друга игра. И тя е мръсна. Ние сме поредните българи,
които заминават, въпреки че искат да живеят тук. Ние сме поредните изгонени българи. Само че
идеализмът вероятно е заболяване. А в това отношение моето семейство е фамилно обременено. Ето
защо отнасям със себе си една друга България. България на дедите ми. България на детството ми.
България на родителите ми. България на брат ми. България на приятелите ми. България на моите
илюзии. Вземам си слънцето на България. Вземам си и Родопите Ще се връщам в тази моя България.
Защото в крайна сметка, господа мутри и тези от депутатите, които стоите зад тях – вашата България
си е само ваша. Тя няма да е вечна. Тя все някога ще свърши. Има природни и духовни закони,
господа. Има приказки, в които децата вярват. Има приказки, в които вярвам и аз. В тях вярват и
всички мои близки същества – тези, които ми помагат да прекося живота си. Хората от моята кръвна
група. Нашите сърца туптят в един ритъм. А нашите души говорят български.
И в която и точка на света да се намираме, ще продължим да говорим все този език – Българския на
Ботев и Левски. Знаете ли за какво става дума в приказките, господа? В тях Доброто накрая винаги
побеждава.
Яна ДОБРЕВА, 2000

20 години по-късно

Яна Добрева:Не знаем кои сме, затова сме толкова нещастни

"Изглеждаме така страдалчески, сякаш сме във война и синовете ни са на фронта. Да, на пръв поглед
системата е виновна – тя отрови земята и духа на България, разори родината ни и я превърна в място
не за живеене, а в място за умиране. Закри интелектуалците на България, големите умове. Приравни
живота до силикона и чалгата, тоест до най-низшата степен на вълнения и страсти. Извади на преден
план някакви полуграмотни хора, които ни учат как да мислим и да живеем. Ценностите се сринаха до
такава степен, че стана архаично и демоде да се говори за идеали, за сърдечно мислене за честност и
достойнство, за емоционално богатство."
Това казва в интервю за "Гласове" журналистът по образование и драматург по призвание Яна
Добрева, чийто разтърсващ текст "Защо напускам България", писан през 2000 година, до днес взривява
българите в социалните мрежи.
- Г-жо Добрева, отвореното ви писмо "Защо напускам България" вече трета година е сред
най-четените текстове в българското интернет пространство. Парадоксът е, че то е писано преди
20 години, а всеки път звучи като че ли е изплакано вчера... Хората тук явно се идентифицират с
преживяното от вас. Но по-голямата част от тях не знаят, че вие все пак сте изпълнили заканата
си, живели сте в Канада известно време и сте се върнали отново в България.
- Втората премиера на "Защо напускам България" има фарсов елемент. Писмото бе употребено
манипулативно. То засипа интернет пространството, само че без указанието, че е писано отдавна. Дори
сериозни медии си позволиха да го публикуват като новина – що за спекулации, що за журналистика?!
Явно се разчиташе на факта, че всеки текст се отделя от автора си и заживява собствен живот. Както и
че за тези години израсна едно поколение, което тогава не е чело писмото. Така или иначе, медиите
превърнаха "Защо напускам България" в пикантерия и го ожълтиха, но те в по-голямата си част това
правят с всичко и с всеки.
Появиха се и смехотворни опити смисълът на текста ми да се свързва с партии и да се използва за
политическа пропаганда. А истината е, че "Защо напускам България" е снимка на 90-те години. Сега не
бих го написала. Или бих го написала по друг начин. Защото беззаконието в България вече е на друго
ниво, както и темата за емиграцията.
Затова и дълго отказвах всякакви коментари по повод повторното завръщане на "Защо напускам

България". Пък и въпросите се свеждаха главно до защо Яна заминала, защо Яна се върнала.
Та нека все пак накратко да обясня - навремето заминах при екстремни обстоятелства, за които не бях
подготвена. Тогава личната ми история, която разказвам в писмото, ме прекърши и изхвърли от
орбита. Тя беше краят на илюзиите и надеждите ми, които през 90-те години все още имахме в
България. А след като заминах, ми се случиха други мои си семейни сътресения, заради които се
прибрах обратно. Нямам намерение да се оправдавам нито че съм заминала, нито пък че съм се
върнала. И ми се струва, че повечето хора знаят, че заминах, но отказаха да приемат, че се върнах.
Преди 20 години "Защо напускам България" предизвика силно земетресение и почти революция, аз се
превърнах в нещо като герой, а връщането ми от чужбина ме дегероизира. Героите у нас трябва да са
далече. Тук не търпим герои.
- Съжалявате ли, че се върнахте?
- След като се върнах, написах едни от най-хубавите си пиеси, изиграха ги в Народния театър, в
Младежкия театър, в Сатиричния театър, в Театър "София". Поставиха ги театрите в Смолян, Русе,
Бургас, Габрово, Плевен, Добрич, Силистра. И на други места. Спечелих няколко награди за
драматургия. Пет години водих две радиопредавания.
Всичко това – все в България. Но и досега се случва да ме питат: "Ти не си ли в чужбина?". Какво и как
запомняме? И докога този ни дефект ще ни води за носа – да си затваряме очите за радостите и
успехите на другия, но да ги държим широко отворени за нещастията му?
За мен обаче това отдавна е без значение. И няма за какво да се съжалява. Миналото е просто опит,
върху който можем да стъпим, за да надграждаме себе си.
- Как минава един ваш ден днес? Бихте ли го сравнили с един ден в Канада по времето, когато
сте опитвали късмета си там?
- Аз не опитах късмета си в Канада. Стоях там само година. Но Канада ми подаде ръка през тази
година. За разлика оттук там хората са възпитани да бъдат дружелюбни и имат механизми, които
подпомагат новодошлия според призванието и възможностите му. И не мога да сравня един мой
сегашен ден с един тогавашен ден в Канада, защото тогава Канада все още беше много различна от
България.
Сега вече няма голяма разлика между дните тук и там. Всичко, което не ми хареса в Канада, сякаш се
"прибра" малко след мен и в България: моловете, колцентровете, на които разговаряш с машини и не
чуваш човешки глас или пък слушаш заучени отговори, многото работене и многото говорене за пари,
големите разстояния, трафиците, Хелоуин, отчуждението.
Тези американизирани работи не са част от нашата народопсихология и нямат нищо общо със
същността ни. Просто прекопирахме неподходящи чужди модели и загубихме оригинала – себе си.
Промените се случиха много бързо и ние не бяхме адекватни на тази скорост. Превърнахме се в
изгубени същества, в хора без лица.
Като цяло сега сме просто маса, която обслужва вътрешни и външни интереси. Вероятно затова сме
толкова нещастни – защото не знаем кои сме. Никой не може да бъде щастлив, ако не познава себе си.
Проявихме стремителна склонност да плагиатстваме, а не да създаваме. Изгубихме спонтанността си.
У нас имаше нещо красиво детско, някакво такова първично балканско, но силно, гостоприемно и
топло, щедро и очарователно.
Спомням си как малко след като се върнах от Канада, вървях из квартал "Лозенец" с плик череши от
пазара. Срещнах съученик, когото не бях виждала отдавна. Той седеше на улицата до импровизирано
кафене в мазето на кооперацията, където живееше. Взе плика от ръцете ми, закачи го на един пирон на
стената, като че ли специално забит там, за да посреща и поема багажа на минувачите – като покана за
среща, отдих и общуване. Самото кафене беше незабравимо абсурдно, защото сякаш изпод земята се
подаваше собственикът му с поръчките – "Чай? Кафе? А бутилка вино?". Седнахме, дълго си
говорихме и се смяхме.
Това в Канада не може да се случи. Там няма такъв тип случайно-улична близост. Но вече не може да
се случи и тук. Само че емиграцията е коварна работа. Запомняш черешите, а не кръвта по улиците.
Тъкмо по тази причина българите в чужбина милеят истински за България и правят за нея много
повече от българите в България.

И още нещо, което винаги трябва да помним и към което да се стремим - въпреки общото ни
израждане тук все още има прекрасни, достойни, великолепни българи. Винаги и навсякъде има
достатъчно добро, дори и в днешните побъркани, осакатени времена.
- Бихте ли описали живота си там, зад граница? По кои пунктове се разминаха очакванията ви?
След колко време разбрахте, че и там не е вашето място? Как се адаптираха близките ви?
- Когато за първи път тръгнах по улиците на Торонто, духаше много силен вятър, беше чуждо и
непознато. Помислих си: "Не мога да умра тук". Вероятно тогава бях по-драматична, отколкото е
необходимо. Но независимо от натюрела ти - емиграцията е изпитание.
Щом си стягаш куфарите и се качваш в самолета, значи тук не ти е "у дома", но и там не става
"вкъщи". Дори емиграцията да е съзнателна, планирана, все пак тя разделя човека наполовина и той
престава да е цялостен. Малцина са щастливците, които могат да се чувстват добре навсякъде и да
черпят сили от всяко място.
Като цяло емигрантът е лишен, някак отнет. Принадлежността му е неясна. Поне за известно време, а
понякога и завинаги, при прехода между "тук" и "там" зейва дупка. А дупките често отключват
тъмните ни страни и предизвикват бедствия. И на мен не ми се размина. Нито на близките ми. Но сега
съм благодарна за всичко, през което преминах.
Това беше моят път и вървейки тъкмо по него, научих много.
- Две тези битуват сред хората – едната е, че човек, напуснал родината си, е дърво без корен и
никога не би могъл да се почувства напълно щастлив на друго място по света. Другата е, че
локацията няма значение от гледна точка на личностното развитие и че духовното израстване не
би следвало да се влияе от това къде е закотвено тялото на човека в даден момент от живота му.
Вие коя от двете трактовки приемате?
- Вярвам, че има значение какво правиш, а не къде го правиш. Вероятно в Ню Йорк ще си по-преуспял,
отколкото в София, но истинският въпрос е дали заниманията ти са изпълнени със смисъл. В днешно
време преуспяването означава пари, власт, собственост и престиж.
Но земният ни живот е само мъничка част от безкрайното ни съществуване – пътуване, за което няма
как да опаковаме в куфари нито банковите си сметки, нито имотите и социалните си достижения. И
излиза, че е съвсем просто – същественото е не какво получаваме, истински същественото е какво
даваме.
На мен този урок ми отне много години. Преведе ме през страшни пропадания и мъчителни ставания.
Урокът, че външният успех няма нищо общо с вътрешния. Като изключим извънредните обстоятелства
около презокеанското ми пътешествие преди 15 години, което сега отчитам не като грешка, а като
резултат на моята тогавашна човешка незрялост, винаги – и преди, и сега, съм предпочитала да
опозная едно място в дълбочина, а не да вървя по повърхността му.
Не вярвам, че е възможно да се преселиш в друга държава в зряла възраст и да надникнеш в нея
надълбоко. Не си израснал там. Не си част от въздуха, от обичаите, от хората, от най-тънките и
неуловими нюанси на езика. Нямаш род там. Нямаш история. Чужденец си. Винаги си привнесен. Но
това съм аз. Нямам аспект "чужбина", както би казала астрологията. И не вярвам в глобализацията на
днешния свят. Предпочитам близостта до корените. Пък и съм на друг етап от живота си.
Превземането на големи върхове престана да бъде сред приоритетите ми. Интересуват ме
съсредоточаването, смирението, дълбоката мъдрост на живота и смисълът на съществуването ни. Ако
това е духовно израстване, то се разкрива само в тишина. А в момента обществото ни страда от
кошмарна логорея. Включително и около моето писмо думите бяха прекалено дълги.
Време е да помълчим и да извършим своите собствени революции. Сега революциите не са външни.
Сега истинските революции са съвсем лични и вътрешни.
- Кои са 5-те най-важни неща, от които зависят емоционалният ни баланс и душевният ни
комфорт, които обобщено сме свикнали да наричаме щастие?
- Бих казала така:
1. Да сме благодарни за всеки миг от живота си.
2. Винаги да се изправяме, дори и след най-лошото падане.

3. Да носим отговорност за мислите, думите и делата си.
4. Да помним, че мирът и покоят в душите ни не зависят от външните обстоятелства.
5. Да държим здраво Бог за ръката.
Албена ИВАНОВА
Източник - glasove.com
(Със съкращения)

ПАМЕТ НАРОДНА Априлското въстание – еманация на българския дух

Годината е 1876, денят 20 април – една паметна дата в българската история. На него нашите предци се
вдигат срещу цяла империя в името на едно – свободата. Макар действията им да не водят пряко до
нея, те си остават един от най-ярките примери за себеотрицанието и храбростта, на която е способен
българинът в името на по-висше благо.
Как обаче се стига до избухването на Априлското въстание?
Гибелта на Васил Левски през 1873 година води до тежка криза сред революционното движение.
Неуспешните опити да се намери заместник на Апостола, нескончаемите спорове и оттеглянето на
Любен Каравелов от движението през 1874 година водят до разцепление вътре в БРЦК. Христо Ботев
застава начело на Българския революционен комитет (БРК) в обстановка на обявен банкрут на
Османската империя и избухнало въстание в Босна и Херцеговина.
Гениалният поет не може да не се възползва от поредното разпалване на Източния въпрос. Замислено е
въстание, като българските земи са разделени на окръзи, начело на които застават апостоли. Времето
за организация обаче се оказва недостатъчно и тъй нареченото Старозагорско въстание през септември
1875 година се проваля. Отчаян от неуспеха, несправедливо обвинен, Христо Ботев поема върху себе
си отговорността за несполуката и се оттегля. Малко по-късно БРК се саморазпуска, оставяйки
революционното движение без ръководство.
Някои от неговите членове отчитат задълбочаването на Източната криза и пристъпват към подготовка
на ново въстание в България. Те сформират Гюргевския революционен комитет, състоящ се от млади,
решителни дейци с революционен опит, разочаровани от досегашните безплодни усилия. През
ноември - декември 1875 година в дълги заседания те решават да се пристъпи към организиране на
ново всеобщо въстание през пролетта на следващата година. Българските земи са разделени на
революционни окръзи, начело с апостоли и техни помощници.
В първите дни на новата 1876 година определените апостоли преминават Дунав и се заемат с делото. В
българските земи ги очакват много работа, а и много разочарования. Още в самото начало
предвиденият Софийски окръг се проваля, апостолите тук са заловени или се завръщат в Румъния.
Далеч не цялото българско общество възприема революционната тактика. Някои се плашат от
кръвопролития, други не вярват, че българите сами могат да се освободят. Затова и на места
апостолите използват различни пропагандни похвати, като слухът, че Сърбия и Русия само чакат
въстанието, за да обявяват война на Цариград. Масово разпространение придобива твърдението, че
буквеното изписване на годината 1876 година означава "Туркия ке падне".

В Търновски революционен окръг главният апостол Стефан Стамболов прехвърля цялата
организационна тежест на местните дейци, които разгръщат енергична дейност в Габровско,
Севлиевско, Горнооряховско, Тревненско, но не могат да решат проблема с липсата на оръжие.
Във Втори окръг с център Сливен между самите апостоли има противоречия относно тактиката, а и
местните комитети настояват за четнически действия. Сериозни пропуски има и в Трети – Врачански
окръг, където липсата на оръжие и на координация се оказва решаваща.
Най-организирано действат апостолите в Четвърти окръг, основно в родопските и средногорските села.
Мъжете провеждат военна подготовка, подготвят се складове и лагери в планините. Общото събрание
на комитетите от Четвърти окръг, проведено в местността Оборище на 14 април, уточнява плана за
въстанието и решава то да избухне на 1 май.
Поради предателство турски заптиета се опитват да арестуват председателя на комитета в Копривщица
Тодор Каблешков и на 20 април той обявява въстанието, за което уведомява околните села с прочутото
"Кърваво писмо". Същият ден въстава и Панагюрище, а Георги Бенковски сформира своята конна
"Хвърковата чета", с която обикаля селищата в окръга и ги вдига на въстание. Скоро редовна османска
армия и башибозук атакуват въстаналите селища, първи падат Стрелча, Клисура, а след четиридневни
сражения и Панагюрище. Трагична е съдбата на Батак, където потушаването на въстанието е
придружено с масови кланета. В Перущица Кочо Чистеменски и Спас Гинев убиват целите си
семейства, за да не попаднат живи в ръцете на врага.
Когато "Кървавото писмо" достига Търновско, властите вече са взели мерки. Все пак тук въстание
избухва, макар и не в предвидения мащаб. Сформирани са няколко чети, една от която е на поп
Харитон, водила 9-дневно сражение в Дряновския манастир.
Въстание в истинския смисъл в Сливенско няма, апостолите съставят чета, която след тежки боеве е
обкръжена и разбита.
Комитетите във Врачанско проявяват колебания и в крайна сметка решават да изчакат четата на
Христо Ботев. Първоначално се предвижда тя да бъде ръководена от Панайот Хитов или Филип Тотю,
но те отказват и поетът поема командването на 205-те четници. На 16 май те се качват на австрийския
кораб "Радецки", скоро слизат на българския бряг при Козлодуй, откъдето започва безсмъртният поход
на Ботевата чета. Въстанието във Врачанско така и не избухва, четниците водят сами тежки боеве
срещу превъзхождащия ги противник.
На 20 май при неизяснени обстоятелства, даващи възможност за различни хипотези, Христо Ботев
пада убит. След смъртта на войводата си четата се разпада на групи, които са унищожени една по една.
По същото време с Ботевата чета през Дунав минава и четата на Таньо Стоянов, която след героичен
поход е унищожена.
С разгрома на двете чети Априлското въстание фактически завършва. То е предизвикателство към
Високата порта и е потушено с целенасочена жестокост, и то дори извън въстаналите райони. Близо 80
селища са изгорени, убити са около 30 хиляди жени, деца, мъже.
Зверствата не остават скрити от световната общественост. Анкетната комисия на Юджийн Скайлер с
участието на Джанюариъс Макгахан и Алексей Церетелев изнася безспорни доказателства за
кланетата, предизвикали гневната и съчувствена реакция на света. Организират се митинги и подписки
в защита на българския народ, близо 3000 статии са посветени на трагичните събития, десетки
известни личности като Дмитрий Менделеев, Лев Толстой, Джузепе Гарибалди, Уилям Гладстон и
Чарлз Дарвин издигат глас за българите. В крайна сметка Априлското въстание и общественият отзвук
от него водят до Руско-турската война и Освобождението на България.
Източник - bulgarianhistory.org

ПРОЕКТИ Финална конференция на проект "Визия за зрение"

На 16 март 2022 г. в хотел "Рамада" бе проведена финалната конференция на проект "Визия за зрение",
в която взеха участие г-жа Елена Чернева - Маркова – заместник-омбудсман на Република България,
д-р Петя Стратиева – ръководител на проекта, Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването в две
служебни правителства, д-р Михаил Околийски – здравен експерт, офталмолози, оптометристи и
представители на неправителствения сектор, на пациентски организации и много други.
Дискутирани бяха много въпроси и проблеми в областта на превенцията на зрителните заболявания,
съвременните методи за лечение и рехабилитация, недостатъчната защита на правата на пациентите и
недостатъчните представителност и участие на пациентите в процеса на формиране на политики и
вземане на решения, които засягат именно тях. Акцентирано бе, че в България не се обръща
достатъчно внимание на слабозрящите и политиките за тяхната рехабилитация и интеграция, на
достъпността до съвременни и модерни средства за рехабилитация на остатъчното зрение, на
обучението за работа със съвременни технологии и генетичните консултации с оглед превенция на
зрителните заболявания.
Даниела ДАМЯНОВА

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 "Когато работиш с човек за неговата успешна социална рехабилитация,
личният пример понякога е решаващ за постигане на резултат"

С Димитър ДИМИТРОВ разговаря Радослав ЕВТИМОВ

Казвам се Димитър Димитров и детската ми мечта бе да стана пилот и майстор на машини и техника.
Но както често се случва, плановете на съдбата се различават от детските мечти. На 7 години
родителите ми откриха, че имам зрителен проблем и след две години ходене по болници ме записаха в
Училището за деца с нарушено зрение в град Варна, където завърших средното си образование. В този
период бавно, но много успешно глаукомата ми отне зрението до 100 процента.
През 2014 г. завърших специална педагогика в СУ, а от 2016 г. до днес работя в ЦСРИ "Светлина" като
преподавател по ИТ.
От близо 20 години се занимавам с компютри. Първоначално ми бе хоби, но към момента вече е част
от професията ми. Смея да кажа, че с компютрите съм самоук, но вероятно вече съм прочел по темата
колкото за завършването на поне един бакалавър. В тази връзка мисля, че е необходимо в България
някой университет да предлага специалност с профил accessibility и достъпни технологии за хора с
увреждания. Не защото в подобна специалност биха могли без проблем да се обучават незрящи, а
защото оттам ще излизат специалисти, които ще са наясно за какво става въпрос. Може да ви звучи
странно, но изключително малко са програмистите и инженерите в България, които разбират от това.
За себе си казвам, че съм компютърджия. Не програмирам, силата ми е в accessibility и по-конкретно в
достъпа до високите технологии от незрящи. Освен научна фантастика чета много за новите
технологии, тествам нов софтуер и различни джаджи. Утопичната ми мечта е машините, софтуерът и
въобще всичко заобикалящо ни в средата да бъде достъпно за хората с увреждания.

Какви курсове и услуги се предлагат в ЦСРИ "Светлина"?
Смятам, че ЦСРИ "Светлина" е замислен, реализиран и работи както го пише в учебниците.
Предлаганите услуги са ориентиране и мобилност, полезни умения, информационни технологии,
обучение по брайл, зрителна терапия, психологическа подкрепа, музикална и арт терапия, курсове по
английски език на две нива.
Предлаганите услуги кореспондират с нуждите на незрящите хора и се радваме на добра посещаемост.
От няколко години имаме и лиценз за работа с деца. Това е чудесно, защото можем да работим с
интегрирани ученици и да ги подкрепяме в тяхното обучение в масовото училище. Оказва се, че
ресурсният център в София изпитва затруднения да отговори задоволително на нуждите на незрящите
ученици и тези деца имат сериозни пречки в усвояването на учебния материал по някои предмети. При
нас учениците получават нужната подкрепа и се радват на добри оценки в училище.
Освен с децата работим и с хора на всякакви възрасти. Както с незрящи по рождение, така и с такива,
загубили зрение по-късно. В момента най-възрастният потребител на центъра е на 81 години и учи
компютри.
Екипът на Центъра се състои от 12 квалифицирани служители. Част от преподавателите сме незрящи.
Това е от полза в работата, защото освен професионалната квалификация сме запознати с проблемите
на незрящите лично. А когато работиш с човек за неговата успешна социална рехабилитация, личният
пример понякога е решаващ за постигане на резултат. Незрящите преподаватели в Центъра сме точно
такъв пример за нашите потребители. Ползваме бял бастун, движим се сами и ходим без чужда помощ
на работа, владеем брайл, преподаваме компютри и полезни умения, завършили сме образование,
работим и се грижим за семействата си. Всичко това може да бъде много мотивиращо за човек, който
скоро е загубил зрение и е решил, че вече животът за него е свършил. Тук се включваме ние като
специалисти, като нашата работа не е само механично да обучим човека на някакви неща, а да го

мотивираме да намери своето си решение да се справи със слепотата, да открие нови хобита, нова
посока за професионално развитие и да започне един нов, много по-различен, но не по-лош начин на
живот.
Повече за ЦСРИ "Светлина" може да научите от нашия уеб сайт - http://www.csri.bg, а за да се
запознаете с екипа и да видите частица от нашата работа, заповядайте в YouTube канала на ЦСРИ
"Светлина" на адрес:
https://www.youtube.com/watch?v=xKdjwOB7bqE&amp;list=UUk2QvxPaufwLNRAwfdUen0A&amp;index
=8. Може да ни потърсите и във FaceBook, като напишете в търсачката му ЦСРИ "Светлина". Там
имаме група и страница.

Какви полезни умения се придобиват в курсовете по компютърно обучение?
Основната ни задача, е да обучим потребителя да работи на компютър и да ползва смартфон с
помощта на екранен четец. Работим индивидуално, съобразено с техните потребности и възможности.
Ако някой има нужда да работи с Word и Excel или друг професионален софтуер, учим това. Ако друг
има нужда да ползва различните месинджъри, фейсбук и сърфиране в интернет, наблягаме на тях. Със
студенти например често се учим на работа със съответната онлайн образователна платформа на
университета. С учениците следваме това, което преподават в училище по ИТ.
Най-важно е владеенето на екранния четец. Затова винаги се започва първо с него. За да се случват
нещата, потребителят трябва да владее отлично компютърната клавиатура и жестовете за управление
от тъч екрана на смартфона, да се научи да ползва екранен четец и да се научи да слуша внимателно
какво съобщава синтезаторът.
Достигне ли това ниво, смятам, че най-трудното вече е минало и потребителят може да продължи да
ъпдейтва уменията си в различни посоки - както за забавление през свободното време, така и за работа.

Относно приложния софтуер - обучаваме потребителите на работа с електронна поща и мейл клиенти,
работа с популярните браузъри, четене и текстообработка - Word, Balabolka, настройки в Windows и
Android, работа с популярни мобилни приложения, софтуер за мобилна навигация и тъй нататък.
Срокът на обучението зависи изцяло от желанието и възможностите на конкретния потребител. Има
потребители, които усвояват всичко това за срока на едногодишния договор, други продължават
повече, защото им е по-трудно или пък желаят да достигнат много по-високо ниво. Трети пък учат
само необходимото им, но остават наши потребители, за да имат възможност за последващи
консултации или да ползват другите ни услуги.
По време на обучението по информационни технологии взаимно се учим на търпение, упоритост и на
ИТ, разбира се. Често се случва на потребителя да са му необходими точно определен софтуер, екстра
или да се сблъска с проблем, за който нищичко не знам. В този случай се учим заедно, а когато аз като
специалист разбера какъв е случаят, съдействам за справяне със ситуацията.
Работата е динамична, често се налага да търся алтернативни решения и да се справям с различни
проблеми със софтуера, достъпността или хардуера на различните устройства.
Предизвикателство също е да намериш най-подходящия начин да предадеш разбираемо информацията
и да се нагодиш спрямо човека и неговите възможности, спрямо неговия начин на учене.
Ние не работим по спусната учебна програма, а правим индивидуален план. Има случаи, когато
разбираш, че не е възможно да следваш плана, който си написал в началото. Необходимо е да си много
гъвкав, за да успееш да се сработиш с потребителя.
На някого пиша нещо като кратък урок, разпечатвам го на брайл или на едър шрифт и му го връчвам
да си го чете у дома. С другиго записваме уроците на аудио, за да си ги слуша, а с трети правим
диктовки както в училище. Един е много любопитен, бърза и задава постоянно въпроси, друг не е
съвсем сигурен какво сме правили предишния път и дали точно сега му се учи електронна поща.
Въобще - колкото потребители, толкова различни начини за подход и работа! Важното е да успееш да
стигнеш до човека и той да придобие увереност и реална самооценка.
Тук искам да използвам момента да благодаря на всички потребители за положените усилия, затова че
успяват да ме изтърпят и да ги поздравя за постигнатите успехи.
Благодаря и на всички колеги, затова че си съдействаме в работата, за да правим заедно, през всеки
работен ден, живота на незрящите хора по-добър и по-смислен.
Разбира се, не правим чудеса или нещо много велико, но истински ценното е в приятелски подадената
ти ръка, на която може да се довериш за своя успех.

Какво може да бъде подобрено за общността на хората с нарушено зрение?
Нужно е всички от правителствените и неправителствените организации на и за хора с увреждания да
подобрим комуникацията си значително. Най-важното е ние да стигнем до хората и те да научат за нас.
За да се случва това ефективно, трябва всички тези организации да имат и обменят информация, за да
може адекватно да насочат човека там, където би могъл да получи най-добрата услуга. Представям си
една онлайн платформа, до която имат достъп всички лицензирани организации. Когато аз като ЦСРИ
„Светлина” вляза в системата, да получа достъп до частта от досието на всеки, който има зрителен
проблем. Достатъчни са името, контактът и степента на увреждането. Да ми излезе и списък с
организациите, предлагащи услуги, от които би могъл да се възползва. Така бих имал възможността да
насоча потребителя и да го свържа със съответната организация. Ако човекът скоро е загубил зрение,
най-познатото, за което всеки се сеща, е да се обърне към социалните по местоживеене. Те също,
имайки достъп до такава платформа и бидейки инструктирани, биха били полезни на човека. А защо не
още с получаването на ТЕЛК, с документа да върви брошура, която да съдържа списък със
съответстващите услуги, от които човек може да се възползва!?
Всичко това не е толкова скъпо за възможностите на една държава и би могло да се случи сравнително
бързо, стига да има добра комуникация между заинтересованите и желание за работа.

СВЯТ Как в Китай незрящите тръгнаха на кино

8 милиона в страната са напълно лишени от зрение
Тази инициатива започва в Хонконг, но вече се разпространява и в континентален Китай. В страната с
най-много кинозрители в света доброволци и активисти приобщават към удоволствието от ходене на
кино хората със зрителни проблеми, разказва "France 24".

Всяка събота Джан Синшен пътува два часа, като се придвижва из сложната система на пекинското
метро с белия си бастун и с помощта на звуковата навигация на мобилния си телефон. Джан загубва
зрението си в началото на 20-те си години, а след това открива любовта си към киното в клуба на
"говорещите филми", където доброволци предлагат ярки преразкази на случващото се на екрана за
аудиторията от слепи или слабозрящи киномани, съобщава "France 24".
"След като слушах филм за първи път през 2014 г., имах чувството, че за мен се отвори нов свят", казва
той - "Чувствах, че мога да разбера филма, въпреки слепотата си. Виждах в главата си ясни образи,
докато (разказвачът) описваше сцените".
Десетки незрящи киномани идват на прожекциите, организирани всяка събота от малка група
доброволци, които първи започнаха да представят редовно филми на сляпа публика в континентален
Китай. Техният метод е изненадващо нискотехнологичен. Разказвачите описват случващото се на
екрана, включително израженията на лицата на актьорите, жестовете, обстановката и костюмите. Те
предават и визуални знаци, които иначе биха били пропуснати - като внезапна промяна на пейзажа от
падащи листа към сняг, като знак за изтеклото време.
Миналия месец групата прожектира "Уличният котарак на име Боб" - история за рижава котка, с чиято
помощ бездомник в Лондон се отказва от наркотиците и става автор на бестселъри.
"Над Лондон, град в Англия, вали сняг. Прилича малко на Пекин, но сградите не са толкова високи" описва града разказвачът между диалога, дублиран на китайски. Докато той говори, никой не шепне,
не кашля и не хрупа пуканки - всички слушат внимателно.
Уанг се вдъхновил да представя филми на сляпа публика, след като разказал "Терминаторът" на сляп
приятел. "Видях как челото му се изпоти, когато описвах екшън сцените. Той беше толкова
развълнуван, непрекъснато казваше – "Кажи ми какво виждаш!".
През 2005 г. със спестяванията си Уанг наема стая в пекински двор и поставя началото на говорещия
филмов клуб с малък телевизор, втора ръка DVD плейър и двайсетина стола. Неговото импровизирано
кино от 20 квадратни метра винаги било пълно.
Обясняването на филми на сляпа публика може да бъде предизвикателство, особено ако сюжетът има
исторически или фантастични елементи, за които членовете на публиката нямат представа. Преди да
прожектира "Джурасик парк" например, Уанг позволява на публиката да почувства няколко малки
модела на динозаври.
"Гледам филма поне 3 - 4 пъти и пиша свой подробен сценарий", обяснява той.
Сега групата си партнира с по-големи кина за своите прожекции. Пандемията принуди екипа да въведе
и стрийминг услуга със записани аудио описания. Групата е прожектирала близо хиляда филма през
последните 15 години.
В Китай има повече от 17 милиона души с увредено зрение, 8 милиона от тях са напълно лишени от
зрение. През последното десетилетие в градовете в цялата страна са изградени пътеки за слепи,
добавени са брайлови маркировки в асансьорните табла, незрящите вече могат да се явяват на изпити
за държавни работни места.
"Но слепите общности имат ограничени възможности за участие в културни дейности", казва Даунинг
Люн, основателка на Асоциацията за аудио описания в Хонконг.
"За тях кината, театрите и художествените изложби са затворени. Дори аудио описанията в музеите са
написани като за зрящи хора. Те ви разказват за историята на даден обект или къде е намерен, но рядко
описват как изглежда", казва тя.
Активистите от години настояват за законодателство, което да подпомага създаването на аудио
описанията на филми, телевизионни програми или произведения на изкуството в континентален Китай
като в Хонконг, но с малък напредък. Безплатните прожекции на филми предлагат рядък шанс на
слепите киномани да бъдат част от най-големия боксофис в света.
Източник: artday.bg

ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ Втората дупка на шинела

Иван ЯНЕВ
Втора награда от литературния конкурс "Словото като спасение"

"Скъпа Станке, пиша ти това писмо, преди да щурмуваме противника. Добре съм, макар че има хаос
при нас. Доскоро бяхме с Оста, сега сме част от Съюзниците. Хубаво е, че все се бием за родината.
Добре съм. Малко е студено, особено през нощта. Храната също не е много, но се справяме. Преди
местните ни смятаха за окупатори, въпреки че това са наши земи. Сега ни гледат по-добре. Ти как
си?"
Военният пристъпваше по калния селски път и се спираше сегиз-тогиз, вглеждаше се в някоя селска
порта и преценяваше дали къщата е обитаема. Селото имаше запуснат вид. Бяха му казали, че къщата,
която търси, е в края на селото. Но не знаеше какво точно се разбира под край. Различните махали бяха
кацнали на няколко баира, ограждащи равнинната част, през която минаваше реката. Военният тръгна
по най-близкия баир. Мина през една запусната овощна градина. Провираше се покрай неизрязаните и

наведени клони, но това му доставяше удоволствие. Гледаше и се любуваше на всичко наоколо.
Загледа се в ябълките, крушите, дюлите. Някои бяха изпопадали, други все още не бяха готови.
Премина през овощната джунгла и пред него се показа ливада, в чийто край имаше трънак, голям и
гъст. При по-внимателно вглеждане разбра, че това е плет, ограждащ двор. Приближи се, откри тъжно
увисналата дървена порта. Бутна я и огледа двора. Изненада се. Дворът беше подреден и чист.
Цветната градинка, видно поддържана от нечия грижовна ръка, все още радваше окото. Пристъпи
навътре. Продължаваше да къпе очите си в заобикалящата го омая. Къщата на два ката стоеше в задния
край на ограденото от жив плет пространство. На кьошката (в този край така казваха на този къщен
елемент, който е известен като кьошк, чардак, навес и прочее) се показа малко дете. То едва
пристъпваше и за учудване на военния успяваше да запази равновесие. След детето бързешком
пристъпи млада и хубава жена, която следеше несигурните стъпки на малчугана.
Военният инстинктивно отстъпи назад. Към него бясно тичаше и гръмогласно лаеше средноголямо
куче, което не проявяваше признаци на гостоприемство. На кьошката излезе по-възрастна жена,
заставайки до младата, която вече държеше за ръчичката детето.
- Мечо, стой! - извика възрастната жена на кучето.
Мечо продължи да лае новодошлия.
- Мечо, ела тук!
Този път кучето спря, но не се върна. Възрастната жена слезе по дървените стълби, подмина кучето,
което не откъсваше очи от натрапника. Тя пристъпи към военния. Застана пред мъжа и се вгледа в
лицето му. Или недовиждаше, или така изразяваше учудването си.
- Тук ли живее Станка? - пръв продума той.
"Всички говорят, че войната свършва. Съвсем скоро ще се прибера, Станке. Хубав годеж направихме,
но не ни остана време да се радваме един на друг. Но като се върна, ще бъдем заедно и ще имаме
голяма челяд."
- Кой сте вие? - попита възрастната жена, без да отговори на въпроса му.
- Името ми е Първан. Минавах оттук и исках да предам едно писмо за Станка - мъжът излъга, че
минава през селото. Реши го в мига, когато намери хартийката в джоба на шинела. Шинелът, който го
спаси от онази мразовита есенна нощ край Бяло море.
Младата жена четеше писмото и плачеше неудържимо. Възрастната жена се занимаваше мълчаливо с
детето, а мъжът пристъпваше от крак на крак и не знаеше какво да направи сред толкова мълчание и
сълзи. Детето счупи тягостната обстановка, казвайки "ма-ма".
"Мила Станке, постоянно мисля за момента, когато ще имаме дете. Още малко остана и си идвам,
моя годеница пред хората и моя истинска съпруга пред Създателя."
Младата жена, плачейки, се опитваше да препрочита писмото, но сълзите я давеха и не й позволяваха
да се съсредоточи.
Военният слезе от кьошката, където се беше изкачил, за да подаде писмото на Станка. Тя го беше
поела мълчешком, но след секунда промълви тихо:
- Благодаря!
Извади цигара и драсна клечката кибрит. Беше изпълнил обета, който си даде в оная нощ. В крайна
сметка шинелът на онзи нещастник го беше спасил от онази кошмарна и студена нощ. Дължеше му
това. А сега, виждайки младата му любима, детето и възрастната жена, не знаеше какво да стори.
Смяташе да отиде в столицата. За разлика от Янко, чийто шинел го спаси, той нямаше любима, нямаше
семейство и нямаше при кого да се върне, защото никой не го чакаше. Погали медала за храброст, с
който го бяха наградили. Стана поручик. Но това беше в царската армия. Сега армията стана народна.
При народната армия отново се прояви, защото пак защитаваше България. Наградиха го с войнишки
нож и с този шинел.
- Господине, може ли да ми кажете нещо повече за Янко? - възрастната жена тихо беше пристъпила зад
него. Първан се обърна. Вгледа се във възрастната жена и незнайно защо му дожаля за нея, за Станка и
за малкото същество. Те бяха осиротели без техния Янко.

- Майко, страхувам се, че не мога да ти кажа нищо успокоително. Не познавам Янко.
- Тогава откъде имаш неговото писмо до Станка, ако не ти го е дал той?
- Това е неговият шинел. Писмото беше в джоба. А шинела го взех от купчина дрехи, които ни
раздадоха там, на остров Тасос, защото есента беше дошла, а не ни пускаха да се приберем в България.
- Значи... - жената се запъна - Значи Янко може и да е жив, просто да е с други дрехи сега, така ли?
Първан преглътна шумно, като че ли нещо започна да се издига там, вътре в гърлото му. Познаваше
този симптом. Когато застреляха приятеля му Стамен, много дни носеше оная буца, заклещена в
гърлото. Реши, че всяка неистина, за да пожали моментните чувства на жената, би била равносилна на
предателство спрямо незнайния за него Янко. Нямаше нужда от фалшива надежда. Той опъна шинела
по себе си и посочи една дупка на гърдите.
- Това, майко, е дупка от шрапнел. Взех шинела с тази дупка. И щом не сте получили вест за смъртта
на Янко, вероятно скоро ще получите хабер.
Жената мълчаливо затвори очи и потрепери.
- Не! Това не може да е истина! - гласът стресна и двамата.
Станка, която се беше приближила с детето в ръце, чу зловещия край.
***
Първан си подсвиркваше, вървейки през ливадата към портата, която беше оправил. От идването му
като пощальон на едно писмо бяха минали няколко месеца. Зимата я изкараха доста трудно, тъй като
трябваше в студените дни да ходи за дърва, за да може къщата да се топли. Или поне една стая, където
спяха двете жени и детето. Той си приготви леговище в плевнята. Мечо, с когото бяха станали
неразделни, му правеше компания и през дните, и през нощите. Нямаше как да поиска да остане в
къщата. Не беше редно. И без това, когато, макар и рядко, ходеше до кръчмата, имаше някакви
шушукания. Но така и никой не се осмели да му каже нещо в очите. През най-студените месеци
предпочиташе да бъде в поятата при овцете. Хем да ги пази от вълци, хем сред тях се чувстваше
най-добре. Когато той спеше, Мечо дебнеше за хищници и му даваше възможност да навакса отчасти
съня, който беше изгубил през военните години.
Сега идваше да окуражи двете жени, че се задава една хубава и изобилна пролет. По навик носеше
наръч сухи дърва. Знаеше, че имат достатъчно, но искаше двете жени да бъдат напълно спокойни.
Макар че, Станка, когато я виждаше, или плачеше, или беше мълчалива. Малкият Петко все повече се
навърташе край него. Направи му дървено куче и свирка от върба, с която огласяше целия двор. Спря
на портата и се ослуша. Нещо го смути. Чу викове, идващи от къщата. Остави наръча сухи дърва и
побърза към дървените стълби, въртейки в едната ръка дървената тояга, която винаги носеше. Мечо
спринтира край него и хукна по стълбите нагоре. На кьошката се появи младеж с почервеняло от ярост
лице. Щом Мечо видя младежа, радостно скочи към него и заподскача. Но младият мъж не му обърна
никакво внимание. Насочи погледа си към Първан. Стрелна се по стълбите надолу.
- Ти ли си онзи мъжага? Ей сега ще те изкормя, мръсно копеле такова! - младежът извади войнишки
нож и скочи към стоящия в подножието на стълбите мъж. След началния си ступор Първан реагира
инстинктивно. Отскочи, а ножът раздра левия ръкав на шинела, като свали и част от кожата на ръката
му. На кьошката излезе Станка, чието лице, мокро от сълзи, изразяваше ужас.
- Не, Янко, моля те! Първан не е виновен. Той ни помага.
- Виждам аз как ти помага. Доста добре ти помага. Кучка такава! Ще го убия! - и Янко се приготви за
нов, по-точен удар със стоманеното острие, с което беше убил вече там, в Беломорието. След като
беше убил веднъж за България, сега щеше да убие втори път и за честта си. Първан разбра, че
положението е сериозно, а животът му наистина е в опасност. "Не ме убиха партизани нито съюзници,
нито германци, а сега иска да ме заколи този луд!" - това му мина през ума, но нямаше време да го
произнесе, тъй като думите са бавни като пътнически влак, а мисълта лети като аероплан. Замахна и
удари китката на ръката, държаща ножа. Желязото изхвърча, а Янко се хвана за удареното място. В
следващия миг отскочи назад, мислейки, че Първан ще нанесе втори, довършителен удар. Но беше
забравил, че раната в гърдите не беше докрай зараснала. Янко се преви още повече, а двете болки
пробягаха по младото лице. Мъжът го гледаше и се чудеше какво е събудило безумието на този млад
човек, който му беше почти набор, но все пак личеше, че е по-малък от него.
- Янко, това е твоят шинел - каза Първан, сочейки връхната си дреха, с която се върна от фронта и с
която изкара зимата.

Янко го гледаше и мълчеше. Болката като че ли му върна част от разсъдъка.
- В джоба намерих писмото ти до Станка. Реших да &#1117; го донеса, защото смятах, че си мъртъв той му посочи закърпената дупка от шрапнел.
- Взел си ми шинела, а после и жената, която обичах!
Първан нищо не разбираше. Да, Станка беше хубава, но той се объркваше винаги, когато я виждаше ту
плачеща, ту в меланхолично състояние.
- Нещо бъркаш - каза Първан. - Шинелът го взех, защото там стана студено. Намерих писмото, донесох
го на Станка и това е.
- А детето!? - изкрещя Янко - И то ли не е твое като шинела?
Първан отново изпадна в ступор. Не осъзнаваше какво точно го питаше Янко. Толкова налудничаво му
се струваше.
Много по-късно щеше да разбере, че детето се беше появило на бял свят след една случка. Случка,
станала малко преди годежа, състояла се в навечерието на Янковото заминаване на фронта. Станка
склони да се сгоди за Янко, защото младежът беше влюбен в нея до безпаметност. Тя не знаеше, че
вече в утробата си носи плод.
Първан се обърна и тръгна към поятата. Нямаше работа тук. Не разбираше какво става, а и не искаше
да разбере.
Овцете пасяха кротко край реката. Наближаваше пладне. Преди да ги запладни, Първан щеше да ги
прекара през реката, като ги преведе на другия бряг, където имаше широка ливада. Все още слънчевата
топлина не беше достатъчна, затова Първан стоеше с наметнат шинел. Шинелът и Мечо му бяха
най-верните другари, без които не отиваше никъде. Мечо спеше блажено, изпънат на няколко метра от
него.
По-скоро го усети с другите си сетива, отколкото да чуе или види.
Приближи се зад него. Първан усети стоманата на врата си. Леко обърна глава. Янко го гледаше с
тъжен поглед.
- Е, поручик? Този път не си внимателен.
- Усетих те. Просто ми омръзна.
- Дойдох да ти благодаря - каза Янко, като отмести ножа. - Спасил си жена ми и майка ми през тази
зима, а аз щях да те убия. И него си спасил.
- Не, нямаше да можеш да ме убиеш. Но това е друга тема. Много си ревнив. Нещата често изглеждат
по един начин, а в действителност са съвсем различни.
- Напълно си прав! - каза Янко, забивайки ножа в тялото на Първан.

ТЕХНОЛОГИИ Основни разлики в работата на компютрите и по-малките умни устройства

Стефан ЦВЯТКОВ
Общоизвестно е, че по-малките компютърни устройства съдържат всички изброени в предишната
публикация (сп. "Зари" бр. 3/2022) основни компоненти и споделят сходни принципи на работа с

по-големите си събратя. Смартфоните и таблетите също имат централен и графичен процесор,
постоянна и оперативна памет, запомнящо устройство и така нататък. Аналогична е ситуацията и при
доста съвременни смарт часовници. Но кое е различното между конвенционалните компютри и
техните по-малки конкуренти?
Краткият отговор се състои в това, че колкото по-малко е едно устройство, толкова неговите
компоненти са с по-ниска производителност. Това означава по-малка изчислителна мощност, намалено
количество памет, занижени изисквания към операционните системи и приложенията, за да работят
добре на по-слаб хардуер.
Повечето компоненти на един смартфон, таблет или умен часовник са вградени само в един чип,
наричан чипсет или System on Chip (SoC). Той няма възможност за активно охлаждане, както е при
настолните компютри и лаптопите. Освен това постоянно трябва да пести батерията на устройството,
тъй като тя е с доста по-ограничен капацитет в сравнение с тази на един лаптоп.
Поради това че са разположени в малък корпус, мобилните SoC агресивно се стараят да не нагряват
твърде много устройството. В противен случай има опасност от увреждане на батерията и другите
съставни части. Като резултат тези чипсети не могат да работят дълго време на пълна мощност.
Сходна разлика има и между така наречените Desktop CPU в настолните компютри и мобилните
процесори в лаптопите. Последните са с умишлено намалена изчислителна мощност и много по-малка
консумация на електричество.
По-високата производителност води до по-голямо количество разсейвана топлина, изисква повече
енергия и не на последно място - различен тип инструкции и архитектура в сравнение с мобилните
SoC. Затова не е случайно, че мощните геймърски видеокарти в настолните компютри имат нужда от
отделно охлаждане и консумират доста повече енергия от класически таблет.
След всичко казано може да се направи извод, че един 2,4 GHz CPU на настолен компютър е с много
по-висока производителност от такъв със същата тактова честота, вграден в смартфон. Затова и
мобилните устройства не използват операционни системи като Windows, които изискват много повече
ресурси. По същата причина смарт часовниците не се задвижват от пълноценна версия на Android или
iOS.
Ако говорим за висока производителност, скоро не се очаква лаптопите да изместят напълно
настолните компютри, нито умните часовници да заменят смартфоните. Би могло да се случи с
известни компромиси в бъдеще, но дотолкова, колкото един таблет с Android може да се използва
вместо компютър с Windows.
Особено важна е добрата оптимизация между хардуер и софтуер. Точно поради наличието й
масовият потребител не усеща, че работи с по-малко производително компютърно устройство,
докато използва своя смартфон.

14 комбинации на клавиатурата, за които малко хора знаят и ще ви спестят време

Цветан СЛАВЧЕВ
Мнозина смятат, че бутонът с прозореца ("Win") е предназначен само за отваряне на менюто "Старт".
В същото време повечето от нас осъзнават, че Windows е семейство от операционни системи,
разработени, популяризирани и продадени от Microsoft. Тази марка, издадена през 1985 година, се
превърна в най-широко използвания софтуер в света.
Малко хора знаят, че бутонът "Win" може да се използва заедно с други клавиши за изпълнение на
определени задачи. По-долу ще разгледаме няколко комбинации, които опростяват работата с
компютъра и спомагат за спестяване на време.
Така че - представяме на вашето внимание 14 комбинации с бутон "Win", за които много от вас може
би не са знаели.

1. ALT + Backspace
Кой от нас не е изтрил поне част от текста случайно? Е, тази комбинация отменя последното
премахване и възстановява изгубената дума или изгубеното изречение. Не е необходимо да въвеждате
текста отново!
2. CTRL + ALT + TAB
Тази комбинация ви позволява да видите всички отворени прозорци и да се движите между тях.
3. ALT + F4
Този пряк път е предназначен за затваряне на прозорец или програма.
4. F2
Бутонът F2 ви позволява да преименувате файлове и/или папки.
5. CTRL + SHIFT + T
Тази комбинация отново отваря последния затворен раздел.
6. Windows + L
Тази комбинация от клавиши ви позволява да излезете от системата ("излизане").
7. CTRL + SHIFT + N
Искате ли да създадете нова папка? Няма нищо по-лесно. Натиснете CTRL + SHIFT + N.
8. CTRL + SHIFT + N (Chrome)
В Google Chrome същата комбинация отваря нов раздел в режим "инкогнито" в нов прозорец.
9. CTRL + T
И този пряк път създава нов раздел във всеки браузър.
10. CTRL + ALT + DEL
В зависимост от версията на Windows тази комбинация отваря диспечера на задачите или центъра за
защита.
11. CTRL + SHIFT + ESC
Отваря диспечера на задачите.

12. ALT + TAB
Комбинацията от тези бутони ви позволява да навигирате между прозорците на браузъра.
13. CTRL + Esc
Отваря менюто "Старт".
14. Windows + TAB
Тази комбинация ви позволява да виждате всички отворени прозорци на вашия компютър.
Както вече споменахме по-горе, използвайки тези комбинации от клавиши, ще опростите
значително работата си и ще спестите време. Защо пък да не споделите тази полезна
информация с приятелите си?

