**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Юни

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.

*СТИХОТВОРЕНИЕ Май

Той поприглажда със пръсти тревата.
Слага &#1117; фиба от мак.
Ръсва &#1117; залез със мека позлата.
Прави я хубава пак.
Прави я сочна. Желана за галене,
със аромати безкрай.
Жълт е. Зелен е. Оранжев е. Ален е.
Сладък е топлият май.
Той е отделна епоха в годината.
Тревен, любовен и свеж.
Той е на всички череши родината
и ги заобля с копнеж.
Той е целувка и смях безпричинен.
Прошка за всичко – и рай.
Май е безгрижен, красив и невинен…
Липсва ми топлият май.
Мария ДОНЕВА

24 МАЙ - НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК България има нужда Търново да е Велико!

проф. Атанас СЕМОВ
За мен във формулата историческа и духовна столица ключови са историческото и духовното. И ако
носим поне някакво остатъчно чувство за дълг пред предците си или поне ако искаме да ни има като
народ, сме длъжни да си признаем, че тъй наречената демокрация у нас в последните три десетилетия
доведе до почти демонстративен отказ от историческото и духовното. От земя на възрожденци
България се превърна в родина на невъзвращенци. От предвестник на европейската модерност през
Златния век България се превърна във витрина на модерното безродие. От Търновската книжовна
школа се сринахме до безкнижовност и бездуховност.
Наложеното отвън или по-страшно – неадекватно прокараното отвътре разбиране за толерантността
като отказ от историческа памет ни доведе до според мен невиждано в цялата ни история
обезбългаряване. И пак така наложеният отвън или по-скоро от удобни случайници отвътре отказ от
духовното, от ценностното, от стойностното ни води постепенно към състояние на бивша нация. Дано
е пресилено, дано е невярно, но се боя, че ние днес отново заприличваме на рая.
А един народ заприлича ли на рая – близко е краят. Общественият ни живот вече е дезинфекциран от
българско и родно. Езикът свещен на нашите деди е опоганчен до безсловесност. А образованието –
там вилнее глобалистки башибозук. Простете ме за израза! Учебниците са подложени на Баташко
клане. Да не остане нито спомен за миналото, нито чувство за национална принадлежност, нито
основание за гордост, че си българин. Вече нямам съмнения – това не е случайно. Толкова
организирана глупост не е възможна спонтанно. Въпреки героичните усилия на немалко прекрасни

учители, днешното българско училище отглежда безродни и бездушни гастарбайтери, за които
родното мирише на лук и вкиснало и националната идентичност е счупен чадър, който можеш да
захвърлиш на първото чуждо летище, като отидеш да разменяш памет за хляб. В българското
образование за 30 години тайно и полека изчезнаха няколко века. Новоселското въстание го няма,
Хвърковатата чета е изхвърчала от учебниците. Бенковски, горкият, е просто загинал край Тетевен.
Левски е, цитирам, "Заловен от турската полиция и обесен край София" като обикновен престъпник.
Гоце Делчев е представен като роден в Македония трафикант на оръжие. Каблешков и Волов са
станали излишни като воловете в земеделието.
Робството се изучава като време на високи данъци и ниски къщи. По български език и литература се
учат много малко български произведения, патриотични – съвсем малко. Записките на Захари Стоянов
са напълно отписани. Вместо това се учи "Легенда за рома". Няма я българската заслуга за кирилицата
и за християнството.
Няма го Златния век като предвестник на европейското възраждане. Няма го Черноризец Храбър като
най-демократичен ум за своето време. Затова съм убеден, че трябва да върнем България в българското
училище. Чиста и свята република не означава очистена от спомена за всичко свято. Народ, без
поминък остане ли и без памет, е свършен народ. И да - на Велико Търново му подхожда да изпълнява
такава възродителска роля. България има нужда Търново да е Велико, защото в нашата история и в
националната ни съдба най-велико е отдаването на Отечеството. За велики смятаме преди всичко
онези българи, които са се посветили на Отечеството и особено тези, които са му дали не само живота
си, но и аргументи за смисъла на патриотизма. Защото модерното глобалистично мислене напоследък
ни води към грешното разбиране, че нациите са отживелица, а опазването на националната
идентичност и националната памет е нетолерантност. Не, опазването на националната памет не е
нетолерантност и не е национализъм. Както и толерантността и хуманизмът не налагат и дори не
изискват отказ от патриотизма.
И да - наднационалният Европейски съюз в чл. 4 на своя Договор изрично и категорично гарантира и
защитава националната конституционна идентичност на своите държави. Защото опазването на
националната памет не е отглеждане на омраза. То е отглеждане на обич. Само който обича родината
си и който знае защо я обича може да уважава другия и другите народи. Националната памет е гарант
за националната толерантност. Геният на революционерите ни е именно в това – да опазим своето, без
да посягаме на чуждото, да обичаме, без да мразим. Българският народ е народ с изключителни
качества, но има и един недостатък, който съсипва съдбата ни и който още Бенковски беше прозрял –
патологичното ни търпение. Ние сме българинът дълготърпчик. Ние все чакаме друг да ни оправи и не
реагираме, докато ножът не опре до кокала. Е, вече е опрян! Най-важната роля на интелигенцията е да
бъде по-чувствителна от другите хора – първа да усети болката и първа да извика колко дълбоко е
влязъл ножът. Ботев допринесе за Освобождението не толкова с четата си, колкото със словото си.
Днес саможертва като тяхната не е необходима. Необходимо е просто отново да се хванем за
историческото и духовното. Къде, ако не във Велико Търново!?
***
Конституционният съдия член-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов бе специален гост при
учредяването на Сдружение "Велико Търново – историческа и духовна столица на България" на
18 март в Музей „Възраждане и Учредително събрание“ в болярския град. Той заяви своята
категорична подкрепа за тази инициатива, смятайки я не просто за добра, а и за българополезна.

IN MEMORIAM За приятеля с обич

На 7 май животът изтръгна поредното късче от сърцето ми, а зная, че също и от сърцата на още много
хора.
На този ден след кратко, но тежко боледуване ни напусна обичаният от всички Иван Доброволов, а за
приятелите му – просто Ванката.
Тепърва ще започна да осъзнавам какво всъщност се случи едва след известно време, защото
съзнанието ми сякаш не може да асимилира тази чудовищна истина.
Запознах се с Ванката в средата на 90-те, преди повече от 27 години, които са и по-дългата част от
живота ми досега. Тогава той тепърва беше започнал работа в Националното читалище на слепите
"Луи Брайл". Почти веднага се сприятелихме и съхранихме приятелството си докрай.
Малцина биха познали в утвърдилия се през годините компютърен специалист онова скромно,
слабичко, леко притеснително бургазлийче.
Иван Доброволов е роден на 12 ноември 1968 година в Бургас, където завършва гимназия и след това
постъпва в Икономическия университет в София.

Оттук започват неговата кариера и себеутвърждаването в сферата на компютърните технологии и
конкретно – специализираният софтуер за незрящи.
Тук, в София, Иван създава и семейството си, благословено с две прекрасни деца.
Докато работи в читалището с електронните книги и брайловия печат, той успешно развива фирмата
"БГАсист", специализираща се в сферата на специалните технологии и услуги за хора, лишени от
зрение.
Убедена съм, че почти няма населено място в България, което Ванката да не е посетил, за да окаже
услуга по инсталиране и настройване на компютрите на незрящи хора. Затова той е добре познат на
мнозина от тях, станал и техен приятел.

Иван Доброволов прави настройки за брайл на новия УВ-принтер

А Ванката умееше да бъде приятел и да цени приятелството. Затова, може би, понякога и времето не
му достигаше да помогне на стотиците хора, които му звъняха денонощно за консултация и съвет. Той
просто не умееше да отказва и се отличаваше с невероятно търпение.
Господи, толкова нелепо ми звучи да говоря за него в минало време!
Не мога да си представя, че вече никога няма да се видим или чуем по телефона, че няма да чуя смеха
му, че няма да се поздравим за празник или няма да си разменим някоя закачка, както бяхме свикнали.
В дните между 28 април и 7 май всички се лутахме между страха, отчаянието, надеждата и вярата в
неговото оздравяване, но изглежда висшите сили са имали други планове. В деня след Гергьовден
душата на Ванката пое своя път нагоре.
Зная, че звуча твърде емоционално, но ми беше трудно да кажа нещо безпристрастно за този толкова
слънчев човек и близък приятел.
Светъл път към звездите, Иване! За нас, твоите приятели и колеги, светът няма да е същият, защото
заедно с теб си тръгна и късче от сърцата ни. И знай, че ще ни липсваш много и ще скърбим за теб,
поне докато сме все още тук.

Дълбок поклон пред паметта ти! А тя, паметта за теб, е много, много светла.
Марина ПЕТКОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Кърджали

Заедно в традициите
РО на слепите с председател Шюкран Исмаил събра християни и мюсюлмани да почетат Великден и
Рамазан Байрям.
Конкурс за най-оригинално шарено великденско яйце и най-вкусна мекица с аранжирани домашно
приготвени бонбони се проведе в офиса на РО - Кърджали.
В него участваха 28 съюзни членове от 5-те териториални организации на Кърджалийския регион.
Представените изделия бяха оценени от жури в състав: председател - Шюкран Исмаил, членове Ферихан Бедел, Емилия Стоянова и Недялка Кафова.
Бяха отличени най-сръчно направените, най-вкусните боядисани яйца и най-апетитните мекици.
Първо място със "златно яйце" получи ТО - Кърджали с председател-Шюкран Исмаил. Второ място
със "сребърно яйце" зае ТО - Ардино с председател Емилия Стоянова. Третото място с "бронзово яйце"
остана за ТО - Момчилград с председател Гюлбие Ибрям. Бяха раздадени и три поощрителни награди помощно-технически средства за Иван Терзиев, Мехмед Ахмед и Петьо Петров.
Новото през тази година е, че двата свещени и религиозни празника се паднаха през месец април и
май, затова мотото на конкурса бе "Заедно в традициите".
Наградените споделиха, че инициативата е много навременна и не само традициите ги събират, но и
уважението, и приятелството.
Градусът на настроението се качи с хубавите пожелания и получените за празниците яйца, козунаци,
мекици и бонбони.

Спортен полуден спретнаха хора с увреждания в Момчилград
В момчилградския парк "Нури Адалъ" се състоя спортен полуден на хора с увреждания под надслов
"Здрав дух в здраво тяло". В него взеха участие 24 души от ТО на слепите в Момчилград. Участниците
бяха поздравени от Гюлизар Исмаил – зам.-кмет на Община Момчилград, Ерсин Сунай - специалист

по туризъм и културни дейности, и Шюкран Исмаил - председател на РО на слепите в Кърджали, която
наблегна на важността на спорта за физическото и душевното им здраве.
Участниците се състезаваха в дисциплините "Дартс", "Федербал", "Шахмат", "Спортна табла" и
"Провиране през обръч и преодоляване на препятствия".
Загряването започна с физически упражнения и премина през спорт по избор.
Резултати: шахмат - призовите места при мъжете заеха Кязим Местан от Момчилград и Шюкри Кадир
от Звездел, при жените - Селвер Салим и Нериман Байрям от Момчилград, спортна табла - Илия
Делиоланов и Стайко Кафов, дартс - Шюкран Исмаил от Кърджали и Джуферие Мюмюн от
Момчилград, провиране през обръчи и преодоляване на препятствия – двойката Юммю Сюлейман и
Айше Керим.
Шюкран Исмаил благодари на Община Момчилград за подкрепата, която оказва на всички
мероприятия и дейности, организирани от ТО на слепите в града, както и за финансирането на всички
спортни пособия, необходими за спортния полуден.

Добрич

Трети ден от Възкресение Христово
Със заветния и радостен поздрав "Христос Воскресе" посрещнахме отец Антон - свещеник в
добруджанските енории на село Дъбовик и село Пчеларово. Последва хоровият отговор "Воистина
Воскресе" от страна на събралите се хора от "ХобиСклуб". Това радостно събитие се случи в офиса на
нашата организация. Още в 10:00 часа залата се изпълни с усмихнати и ведри лица, наредени около
красивата и добре подредена маса с червени, пъстри яйца и козунаци, аранжирани от нашите жени от
клуба - Радка Иванова, Добра Колева, Димка Иванова, Стоянка Николова, Димитричка Дамаскинова,
Златка Василева и други. Очакването на скъпия ни гост отец Антон, стар наш приятел, бе съпроводено
с тиха и приятна църковна музика. Срещата започна с патриархално пасхално послание за Великден,
след което бе изпята песента "Христос Воскресе из мертвих". Последваха чукане с яйца за здраве и
благопожелания. Още на влизане в залата всеки си носеше великденското яйце, на което Иван Тодоров
поставяше цифра за участие в конкурса за най-красиво яйце. Трудна задача се оказа за отец Антон да
избере три от най-красивите яйца, поставени в табла на масата, защото според думите му всичките
бяха прелестно и красиво украсени. Въпреки всичко бе оценено представеното яйце от Десислава
Стефанова. Последваха аплодисменти, които се смесиха със звуците на добруджанската гайда на едно
малко гайдарче - Георги от училище "Климент Охридски", доведено от директорката Мария
Димитрова, която от своя страна ни зарадва с хубава народна песен. Срещата завърши със освещаване
за здраве със светена вода и китка от здравец, извършено от отеца. Разделихме се с благоговение,
духовна наслада и радостни чувства.
Иван ТОДОРОВ

Цветна мечта
Тази пролет една от най-обсъжданите теми сред хората в Добрич бе "Парадът на лалетата". На всяка
среща в нашата организация "ХобиСклуб" се подхвърляше идеята за посещение на ботаническата
градина в Балчик. Кратка подготовка, телефонни разговори с директора на двореца - г-жа Жени
Михайлова, наш стар приятел, интернет връзка, в която посочваме дата и броя на хората. Получаваме
любезна покана и това, че ни очакват. На 3 май в 9:00 часа 20 човека тръгваме с микробуса на Тодор
Тодоров и понеже броят на желаещите да участват в тази мини екскурзия е по-голям, 5 човека тръгват
с Марин Николов - професионален шофьор от нашата организация.
Радостно въодушевление пред Стоматологията. Бърза проверка от Михаил Панчев за присъствието на
хората и тръгваме. Тиха и прохладна пролетна утрин - въпреки очакванията за дъжд. Приятно
подбраната ритмична музика на Тошко ни разведри още повече. Пристигаме неусетно пред входа на
двореца. Кратки указания от ръководителя Иван Тодоров за начало и край на посещението. Влизаме в

приказното царство на неописуемата красота и ароматите на лалета, теменужки, нарциси и други.
Всеки извади по един или два фотоапарата и друга снимачна техника и се започна голямото
филмиране, макар и с любителско пристрастие. Цветята се оживиха от любопитните погледи на
толкова хора. Като че ли всяко цвете искаше да изтъкне собствената си красота.
Традиционно всяка пролет Университетската ботаническа градина в Балчик е домакин на най-цветното
събитие – "Парада на лалетата". Тази година цветното изложение бе част от отбелязването на "130
години Университетски ботанически градини в България". Над 50 000 лалета се представят в Парада
на лалетата към Университетската ботаническа градина в двореца на белия град.
Въпреки големите емоции от разходките сред пищните килими от цветя, умората напомни, че е обед и
е време за другата емоция - рибената чорба и прясно изпържената риба на ресторантьора Доброслав.
Разнообразното меню от риби - пържен сафрид, акула, цаца, чернокоп, скумрия, хек, беше гарнирано с
чаша охладена бира или кафе. Краткият отдих след вкусния обяд превърнахме в разходки по
магазините и разгорещени спорове за това кой е направил най-романтичната снимка на цветя в парка.
Най-запалените фотографи - Коста Димитров, Михаил Панчев, Георги Милев, Магда Минчева, Марин
Николов, Радка Иванова, Радка Маринова, Десислава Стефанова, Димка Иванова, и художничките
Добра Колева и Данка Арнаудова ще покажат своето майсторство в това изкуство на следващите ни
сбирки в офиса на "ХобиСклуб".
Иван ТОДОРОВ

Здрав дух - здраво тяло
По предложение на Кристина Димитрова - преподавател по компютри и брайл, и колеги от Центъра за
социална рехабилитация и интеграция с директор Албена Донева се включихме в спортен полуден,
посветен на Международния ден на здравния работник, който се проведе в Градски парк "Свети
Георги" - Добрич. Присъстваха много любители на това физическо раздвижване на тялото, така
необходимо след застояването през зимния сезон. Идеята ни хареса и с радост една група от НПО
"ХобиСклуб" се включи в това раздвижване, още повече че сборният пункт беше на фитнес уредите до
хотел "Изида". С удоволствие участваха Михаил Панчев, Иван Тодоров, Веско Михайлов, Марин
Николов, Коста Димитров, Георги Милев, Магда Благоева, Стоянка Дякова, Радка Маринова, Коска
Янкова, Валентин Влаев – все хора от нашата организация. Всеки имаше възможност да се пробва на
уредите под зоркото око на физкултурника Веско Михайлов. Срещата завърши с приятелски разговори
на чаша горещо кафе на слънце и чист въздух.

Иван ТОДОРОВ

ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Национална кръгла маса в българския
парламент

На 19 април 2022 г. в София в зала 1 на сградата на Народното събрание национално
представителни организации на и за хората с увреждания инициираха Национална кръгла маса
на тема "Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства",
която се проведе под егидата на председателя на 47-мото Народно събрание на Република
България.
Присъстваха членовете на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, както и
представители на заинтересованите институции и експерти.
Форумът откри г-жа Веска Събева – зам.-председател на Националния съвет.
Тя благодари за съпричастността на всички, отзовали се на поканата – председателя на парламента,
председателя и представители на социалната комисия към парламента, омбудсмана на Република
България, зам.-министъра на социалната политика г-н Лазаров, народни представители, представители
на медиите.
Председателят на парламента г-н Никола Минчев приветства инициативата на Националния съвет на
хората с увреждания, като изрази надежда за своевременно и адекватно решение на наболелите
проблеми, което ще даде възможност за полагане на по-добра грижа за качеството на живот на хората
в неравностойно положение:
"Уверен съм, че днешната дискусия ще подпомогне намирането на най-правилните решения и
най-прекия път за това нашите сънародници да получат медицинските изделия и помощните средства,
които са им необходими. Вярвам, че компетентността на участниците в днешната дискусия и
безусловната ангажираност на народните представители ще ни позволят в най-скоро време да се
похвалим с по-ясна, по-достъпна подкрепяща политика към хората с увреждания. Желая успех на
кръглата маса и очаквам да се запозная с резултатите от нея в най-скоро време".
Проф. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, подчерта, че непрекъснато следи с
голямо внимание проблемите, реда и предоставянето на тези
важни за хората с увреждания медицински изделия.
Тя спомена някои констатации, базирани преди всичко на жалби от хора с увреждания до
институцията на омбудсмана, която е ангажирана с темата от дълго време.

Настоява се за адекватно осигуряване и финансиране на качествени медицински изделия, съобразени с
индивидуалните потребности на всеки човек. По нейни думи този процес е в ход от дълго време, но все
още не е реализиран докрай.
Представители на различни институции и организации изнесоха презентации по темите, пряко
касаещи значението на медицинските изделия за хората с увреждания от различните групи.
Поради невъзможност да присъстват част от предварително обявените презентиращи бяха сменени от
свои колеги, но основните теми бяха:
- "Тенденции и стандарти на помощните средства, предназначени за хора с увреждания";
- "Ролята на ранната диагностика" - доц. д-р Дончо Дончев, катедра УНГ, Военномедицинска академия
– АРДУС;
- "Значение на слухопротезирането за личностното развитие";
- "Технически спецификации на помощните средства и медицинските изделия" – инж. Борислава
Величкова – АРДУС;
- "Специфика на сляпо-глухотата и компенсация на слуховата загуба при сляпо-глухи" – проф. д. п. н.
Мира Цветкова - Арсова, СУ, НАСГБ.
На форума говориха и експерти от Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и
социалната политика, НЗОК, Комисия по здравеопазването, Комисия по труда, социалната и
демографската политика, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с
гражданското общество, народни представители.
Във финалната дискусия се включиха представителите на организациите на хората с увреждания, за да
обяснят в детайли какви са конкретните нужди и потребности на техните членове от медицински
изделия.
Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев също даде повече конкретика по
проблемите и нуждите на хората, лишени от зрение, като подчерта констатацията, че до момента се
работи с една много архаична система както по отношение на финансирането на медицинските
изделия, така и по отношение на тяхното качество.
Той акцентира върху спецификата на потребностите конкретно на незрящите хора, като поясни, че
техните основни дефицити са липсата на описание за заобикалящата ги действителност и достъпът до
различна информация. Относно последното г-н Долапчиев раздели информацията на две части –
информация, отнасяща се до мобилността, и информация, нямаща пряко отношение към живота и
здравето и свързана с технически помощни средства, нямащи пряк медицински характер. По тези
признаци към първия вид се отнасят средствата за мобилност и рехабилитация, а към втория –
помощно-техническите средства, които никъде в Европа не се финансират от здравно-осигурителните
каси.
Той отбеляза като проблем и факта, че на организациите на хора с увреждания не е дадена
възможността да разширяват списъка с помощно-технически средства и медицински изделия в
съответствие с непрекъснатото развитие на модерните технологии.
Председателят на ССБ доразви темата за различните видове помощно-технически средства за слепи и
тяхното конкретно предназначение.
В дискусията се включиха и бившият председател на АХУ Минчо Коралски, зам.-министърът на труда
и социалната политика Лазар Лазаров, който изтъкна отличното си сътрудничество със ССБ,
председателите на Съюза на сляпо-глухите, представители на съюзите на глухите, инвалидите, БАЛИЗ
и други.
Накрая всички участници се обединиха около заключението, че при индивидуализирането на подхода
при определянето и едно стабилно и качествено финансиране на медицинските изделия за хората с
увреждания това ще им помогне да бъдат пълноценни членове на обществото и да дават своя принос за
неговото бъдеще.
Организирането на този национален форум и участието в него на толкова много представители на
различни институции и национално представителни организации бе от изключителна важност за
ефективното дискутиране на теми от голямо обществено значение. И особено важно бе, че чрез този
национален форум Националният съвет на организациите за хора с увреждания се легитимира като
орган пред новото правителство и постави пред него наистина наболелите проблеми, като надеждата е
държавните институции да изпълнят поетите на тази среща ангажименти и да се постараят да осигурят

на хората в неравностойно положение един наистина достоен и пълноценен живот.
Марина ПЕТКОВА

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТРУДА Историята на първи май

Ерик ХОБСБАУМ
През 1990 г. канадският историк Майкъл Игнатиев, пишейки за Великден във вестник "Обзървър",
отбелязва, че "светските общества никога не са успели да осигурят алтернативи на религиозните
ритуали". Той изтъква, че Френската революция "може да е превърнала поданиците в граждани, може
да е поставила libert&#233;, &#233;galit&#233; и fraternit&#233; на входа на всяко училище и да е
разтурила манастирите, но с изключение на 14 юли, тя никога не е нанесла удар върху стария
християнски календар".

Темата на тази статия е може би единствената неоспорима диря, направена от светско движение в
християнския или в който и да е друг официален календар –празник, установен не в една или две
страни, а през въпросната 1990 г. официално в 107 държави. Нещо повече - това е празник, установен
не от властта на правителства или завоеватели, а от едно напълно неофициално движение на бедни
мъже и жени. Говоря за Първи май, или по-точно за Първи май - Международния празник на
работническото движение.
Най-силната политическа реакция във Великобритания на стогодишнината от Първи май дойде от сър
Джон Хакет, бивш генерал, който призова за премахване на Първи май, който той изглежда смяташе за
някакво съветско изобретение. Според него официалният празник не би трябвало да оцелее след
падането на международния комунизъм. Прозиходът на официалното отбелязване на Първи май в
страните от Западна Европа обаче е точно обратното на болшевишки или дори социалдемократически.
Той води началото си от антисоциалистически настроените политици, които, осъзнавайки колко
дълбоки са корените на Първи май в почвата на западната работническа класа, са искали да се
противопоставят на привлекателността на работническите и социалистическите движения, като
кооптират техния празник и го превърнат в нещо друго. Ще цитирам едно френско парламентарно

предложение от април 1920 г., подкрепено от 41 депутати, които не са обединени от нищо друго, освен
че не са социалисти:
"Този празник не трябва да съдържа никакъв елемент на завист и омраза (кодовата дума за класова
борба). Всички класи, ако все още може да се каже, че съществуват класи, и всички производителни
сили на нацията трябва да се побратимят, вдъхновени от една и съща идея и един и същ идеал".

Тези, които преди създаването на Европейската общност стигнаха най-далеч в кооптирането на Първи
май, бяха от крайната десница, а не от левицата. Правителството на Хитлер е първото след СССР,
което превръща Първи май в официален национален празник на труда. Правителството на маршал
Петен във Виши обявява Първи май за "Празник на труда и съгласието", като се твърди, че е
вдъхновено от фалангисткия Първи май в Испания на Франко, където маршалът е бил изпълнен с
възхищение посланик.
Всъщност Европейската икономическа общност, която превърна Първи май в официален празник,
беше орган, съставен, въпреки възгледите на г-жа Тачър по този въпрос, не от социалистически, а от
предимно антисоциалистически правителства. Официалните първомайски празници на западните
страни бяха признание за необходимостта от примиряване с традицията на неофициалните
първомайски празници и откъсването им от работническите движения, класовото съзнание и класовата
борба. Но как стана така, че тази традиция беше толкова силна, че дори нейните врагове смятаха, че
трябва да я превземат, дори докато, подобно на Хитлер, Франко и Петен, те унищожаваха
социалистическото работническо движение?
Необикновеното в развитието на тази институция е, че то е било непреднамерено и непланирано. В
този смисъл тя е не толкова "изобретена традиция", колкото внезапно възникнала. Непосредственият
произход на Първи май като официален ден на труда не се оспорва. Това е резолюцията, приета от
един от двата съперничещи си учредителни конгреса на Интернационала – марксисткия – в Париж
през юли 1889 г., в годината на стогодишнината от Френската революция. В нея се призовава за
международна демонстрация на работниците в същия ден, на която те да поставят пред съответните
държавни и други органи искането за законен осемчасов работен ден. И тъй като Американската
федерация на труда вече е решила да проведе такава демонстрация на 1 май 1890 г., този ден е
трябвало да бъде избран за международната демонстрация. По ирония на съдбата, в самите САЩ
Първи май никога не успява да се утвърди, както става другаде, най-малкото защото вече съществува
все по-официален държавен празник на труда – Денят на труда, отбелязван в първия понеделник на
септември.

Това, което е от значение за настоящия преглед, е как това, което резолюцията предвижда, се
различава от това, което действително се е случило. Нека отбележим три факта, свързани с
първоначалното предложение. Първо, призивът е просто за една-единствена международна проява. Не
се предлага тя да бъде повторена, още по-малко да се превърне в редовно годишно събитие. Второ, не
се предлага тя да бъде особено тържествена или ритуална, въпреки че работническите движения от
всички страни са упълномощени да "осъществят тази демонстрация по начини, които се налагат от
ситуацията в тяхната страна".
Това, разбира се, е авариен изход, оставен в услуга на Германската социалдемократическа партия,
която по това време все още е нелегална съгласно антисоциалистическия закон на Бисмарк. И накрая,
няма никакви признаци, че тази резолюция е била възприемана като особено важна по онова време.
Напротив, в съобщенията на тогавашната преса тя почти не се споменава, ако изобщо се споменава, и с
едно изключение (любопитно е, че става дума за буржоазен вестник) е без предложената дата. Дори
официалният доклад на конгреса, публикуван от Германската социалдемократическа партия, само
споменава вносителите на резолюцията и отпечатва нейния текст без никакъв коментар или видимо
усещане, че това е въпрос от значение. Накратко, както си спомня Едуар Вайан, един от
най-изтъкнатите и политически чувствителни делегати на конгреса, няколко години по-късно: "Кой би
могъл да предвиди… бързия възход на Първи май?".
Бързият му възход и институционализирането със сигурност се дължат на изключителния успех на
първите първомайски демонстрации през 1890 г., поне в Европа на запад от Руската империя и
Балканите. Социалистите бяха избрали подходящия момент да основат или ако предпочитаме - да
възстановят Интернационала. Първи май съвпадна с триумфалното настъпление на работническата
сила и увереността в много страни.
И все пак степента, в която работниците участват в тези първи демонстрации, изумява онези, които са
ги призовавали да го направят – особено 300-те хиляди души, които изпълват Хайд Парк в Лондон,
където за първи и последен път се състои толкова мащабна първомайска демонстрация. Защото, макар
че всички социалистически партии и организации, естествено, са организирали митинги, само някои от
тях бяха осъзнали пълния потенциал на събитието и бяха вложили всичко от самото начало.
Австрийската социалдемократическа партия е изключителна с непосредственото си усещане за
масовото настроение, в резултат на което, както отбелязва Фридрих Енгелс няколко седмици по-късно
- "На континента именно Австрия, а в Австрия – Виена, отпразнува този празник по най-бляскав и
подходящ начин".
В някои страни местните партии и движения не се хвърлят с цялото си сърце в подготовката на
първомайски шествия, защото са били, както е обичайно за лявата политика, възпрепятствани от
идеологически спорове и разногласия относно легитимната форма или форми на подобни
демонстрации или от чиста предпазливост. Предвид силно нервната, дори понякога истерична реакция

на правителствата, средната класа и работодателите, които заплашват с полицейски репресии,
отговорните социалистически лидери често предпочитат да избягват прекалено провокативните форми
на конфронтация. Решаващият въпрос е дали работниците да бъдат помолени да демонстрират в
работно време, т.е. да стачкуват, тъй като през 1890 г. Първи май се пада в четвъртък. По принцип
предпазливите партии и силните профсъюзи – освен ако умишлено не са искали или не са се оказали
въвлечени в индустриални действия, какъвто е бил планът на Американската федерация на труда – не
са виждали защо трябва да излагат собствените си шии и шиите на членовете си в името на
символичен жест. Поради това те се ориентират към демонстрация в първата неделя на май, а не в
първия ден на месеца.

Предпазливостта изисква друго. Но това, което всъщност направи Първи май, е именно изборът на
символа вместо практическата разумност. Именно актът на символично спиране на работата превърна
Първи май в нещо повече от поредната демонстрация или дори от поредния възпоменателен повод.
Именно в страните или градовете, където партиите, дори срещу колебаещите се профсъюзи,
настояваха за символична стачка, Първи май наистина се превърна в централна част от живота на
работническата класа и от работническата идентичност, както никога не се случи във Великобритания,
въпреки блестящото му начало. Защото въздържането от работа в работен ден беше едновременно
утвърждаване на властта на работническата класа – всъщност квинтесенцията на тази власт – и
същността на свободата, а именно да не бъдеш принуден да работиш с пот на челото, а да избираш
какво да правиш в компанията на семейството и приятелите си. По този начин той е едновременно
жест на класово утвърждаване и класова борба и празник - нещо като ремарке за добрия живот, който
ще настъпи след еманципацията на труда. И, разбира се, при обстоятелствата от 1890 г. това е и
празник на победата, почетна обиколка на победителя около стадиона. Погледнат в тази светлина,
Първи май носи със себе си богат товар от емоции и надежда.
(Със съкращения)

МНЕНИЕ Светът като колизеум

Ще започна и аз с думите на Владислав Кацарски от публикацията му в предишен брой.
Това не е политически коментар. Това са просто моите размисли, изричани многократно на глас, които
реших да изразя и писмено.
Напоследък постоянно си задавам въпроса - в какво се превръща нашият стар, добър свят, светът,
който познаваме от рождението си и в който сме израснали?

От малка са ме възпитавали в толерантност към другите. Благодарение на моите родители аз възпитах
и развих в себе си чувствата на съпричастност, справедливост, уважение към мнението на опонентите
си и самокритика.
Гледайки обаче в какво се превръщат светът ни и страната ни, всички досега изповядвани от мен
принципи започват да крещят от гняв, безсилие и болка. Болка за това, че светът се превърна в
биполярно тяло, където хората воюват – всеки за своята истина или отработвайки възнаграждението си
за пропагандирането на някаква определена истина. Крещят хората, крещят медиите, крещят
експертите и социалните мрежи. Ругаят се един друг и се стараят да доказват тезите си - къде с
праволинейност, къде с недотам честни аргументи, изкривени факти и откровени манипулации.
Доскоро войната за нас беше нещо твърде абстрактно и далечно. Чувахме за нея, че се води на
различни места по света, но темата някак не ни докосваше. Ако говорехме за война, то тя беше преди
всичко вербална – крясъци и груба реч, свързани най-вече с "модерната" болест.
Много бързо темата за пандемията и ваксините се измести. Измести се рязко и фокусът на вниманието
ни.
Светът е вперил погледа си към Източна Европа. Светът се превърна във футболен стадион, където
игрището, теренът е една братска славянска Украйна, а трибуните са претъпкани от сеирджии,
наблюдаващи как ще се развива играта. И колкото повече кръв и смърт, толкова играта е по-интересна
и увлекателна.
Всъщност сравнението със стадион е може би неточно. Светът сега повече прилича на римския
Колизеум, където на арената гладиаторите се бият до смърт за удоволствие и утоляване на низките
инстинкти на публиката.
А тя, публиката, е разделена – всеки си има фаворит и всеки крещи, упоява се от пролятата кръв на
съперника, ликува от всяка нанесена рана и всеки предсмъртен вопъл.
Нима светът не проумява, че във всеки ударен самолет или хеликоптер, във всеки горящ танк и във
всяка разрушена сграда се прекъсват животите на човешки същества, животи на нечии деца, животът
на нечии родители, баби, дядовци, приятели и съседи!
И как, по дяволите, този свят не осъзнава, че на арената всеки ден умират нашите деца – 19 20-годишни момчета, избиващи се за удоволствие и в угода на едни старци, опитващи се да си докажат
кой е по-велик и по-хитър. Наред с това ежедневно загиват жени и невръстни дечица, все още
ненаучили се дори да играят и незнаещи вкуса на мирния живот без страх и болка.

Светът ни днес живее според жестоките закони на Колизеума. Тези закони с хищническа наслада
изпращат на смърт млади момчета и момичета, разрушават дългогодишни приятелства, зачеркват

човешки съдби, заклеймяват хора, пренаписват историята, детронират морални ценности, възраждат
отреченото от години зло.
Докато някога ни учеха да намираме и пресъздаваме красотата в живота, сега наред с физическите
оръжия буквално всяко нещо се превръща и използва като оръжие. Развиването за наше благо на
високите технологии днес ги превърна в мощен пропаганден бич, надвиснал над нас самите и готов
във всеки един миг да изплющи върху гърбовете ни.
Получи се така, че любовта между хората се стопява със скоростта на кубче лед на слънце, а
недоверието и агресията се превръщат в наши постоянни спътници и тъмничари.
Дори наистина добрите хора се превръщат в интраверти, заболи нос в мобилните устройства и
отвикващи да обръщат внимание на хората около себе си, а още по-малко да им помагат и съчувстват.
И още по-ужасното е, че светът ни все повече се изпълва с мизантропи, бълващи гнусотии във
виртуалното пространство и изгубили способността си за нормално човешко общуване.
Това, което се чува напоследък, са само истерични крясъци, опитващи се да ни внушават някакви
техни си истини, които в повечето случаи са чисто и просто обида към интелигентността ни.
Оръжие са медиите, оръжие е образованието, оръжие са дори музиката и изобразителното изкуство.
Променят се имена на улици и площади, рушат се паметници, отричат се делата на исторически
личности, зачерква се историята.
С все по-голямо безпокойство наблюдавам как от небитието изпълзява един от най-мрачните
инструменти, дълбоко неприсъщ на демократичните общества – цензурата. Това пък плашещо
напомня за едни по-отминали времена.
В момента социалните мрежи са препълнени от борци за правда и справедливост, чието бойно поле е
единствено и само клавиатурата.
Унищожава се плурализмът и колелата на цензуриращата машина безжалостно мачкат едни от
най-добрите ни журналисти, които дори нямам дързостта да нарека свои колеги, защото са звездни
галактики над мен.
Питам се защо и как се случи така, че обществото ни оскотя до такава степен? По коя логика
неприемащите антиковид ваксините биват заклеймявани като антиваксъри, при положение че вероятно
и те самите, както и децата, че дори и внуците им са изрядно ваксинирани с медикаментите,
регламентирани във ваксинационния календар на републиката?
Защо хората, които просто обичат Русия, биват оплювани като путинофили, при положение че те
единствено не са склонни истерично да се отрекат от руския народ, култура и изкуство?
И защо, от друга страна, доверилите се на науката и съвременната медицина биват наричани стадо,
овце с намордник и ковид-сектанти, а русофобите… Е, русофобите са вече съвсем друга бира. Тяхната
истерия, простете, започна вече да граничи с расизъм.
А докато аз и много други хора си задаваме тези въпроси, едни момчета продължават да се избиват по
заповед на едни други вече остарели момчета, които вероятно не желаят да чуят предсмъртните им
стонове и за които човешкият живот не струва и пукната пара.
Запитайте се - наистина ли искаме такова бъдеще за децата си? Бъдеще в страх и без детски смях,
бъдеще без детски площадки и с мобилни устройства в ръка, бъдеще, в което изкуственият интелект
изцяло заменя природния, бъдеще без знания, бъдеще без достойнство, без история, без установени
морални ценности.
За вас не зная, но аз не искам такова бъдеще. Защото това е бъдеще без бъдеще…
И като за финал, ето едно четиристишие на поетесата Мария Донева, което да ни напомни, че в този
свят сме само гости, при това закратко:
И нищо няма да си вземем.
И нищичко не притежаваме.
Освен, назаем, малко време.
И радостта, която даваме.
Марина ПЕТКОВА

ОБЩЕСТВО "Алфа" – поколението, което не познава аналоговия свят

Днешните младежи преживяват уникален експеримент
Александър ПОПОВ

Поколението Y ("Милениум") вече гради семейства, а хората от поколението Z (генерация интернет)
не страдат от увереност в себе си. Какво обаче знаем за поколението "Алфа"?
Засега за поколението "Алфа" не може да се каже много - няма как, тъй като това понятие включва
родените между 2010 и 2025 година, тоест последните му представители все още не са родени.
Поколението "Алфа" е първото, което ще израсне изцяло през ХХІ век. И то под знака на дигиталните
технологии - децата "Алфа" почти не познават аналоговия свят. Те от съвсем малки са в контакт със
смартфоните и таблетите. Мнозина интуитивно се справят с тези устройства още преди да са
проговорили.
Както посочва изследователят на проблемите на младежта Симон Шнетцер, цитиран от "Ди Велт",
афинитетът към дигиталните технологии ще бъде най-голямото предизвикателство в отношенията с
децата от поколението "Алфа". Те са хипергъвкави и им е трудно да се съобразяват с времеви и
пространствени връзки като например в специални пространства от типа на детските градини или
училищата.
Днешните младежи преживяват уникален експеримент - как се отразява почти пълната изолация на
неукрепналата им още психика. Те пропускат някои от най-важните и вълнуващи събития в живота на
един тийнейджър.
Затова техните възпитатели и учители трябва да им помогнат да се утвърдят в този нов свят. И в
учебните програми е добре, наред с историята, да се включат нови предмети като програмирането и
безопасното боравене със социалните мрежи.
Има и още неща - много от тези деца попадат в дигиталното пространство още преди да са проходили:
чрез разпространените снимки на бременната майка или заснетата на видео първа изречена дума.
Гордите родители с удоволствие пускат тези кадри в интернет, но един ден те могат да се окажат
неудобни за децата.
Твърде много ли бдят над тях?
За да могат по-добре да оценят социалното поведение на децата "Алфа", изследователите се
концентрират най-вече върху поколението на техните родители - милениумите. Как се отнасят те към
децата си, как израстват те?
Да припомним - милениумите са смятани донякъде за дезориентирани, но също така - амбициозни и
пълни перфекционисти. Те са тези, които искат винаги да правят всичко правилно - включително
когато става дума за възпитанието на децата. Всичко това води дотам, че за поколението се проявяват
прекомерни грижи и му се спестяват неща, с които то принципно би трябвало да може да се справи
самостоятелно.
Психологът Рюдигер Мас обяснява пред "Дойчландфунк" защо това е проблем: "Установихме, че
прекомерните грижи се отразяват на децата точно колкото и недостатъчните. Но днес първото се
среща много по-често". Децата на твърде внимателните родители не са по-нещастни, но им е
по-трудно да се справят адекватно с междучовешките отношения - като например да завързват
приятелства или да влизат в контакт с непознати деца.
В предизвикателство за тях могат да се превърнат и способността сами да се справят с конфликти, да
изразяват собствено мнение и да проявяват въображение в контактите им с техни връстници. Както е
установено от проучване на Института за генерационни изследвания, игровото поведение на 56
процента от 4 - 5-годишните не съответства на тяхната възраст. А и при 2 - 3-годишните и 6 7-годишните нещата не изглеждат много по-различно, т.е. и те имат проблеми със социалното си
поведение.
Да не се обобщава прибързано
Разбира се, от едно единствено изследване не бива да се правят изводи за цяло поколение, още повече
че ситуацията в последната година и половина не беше нормална. Най-вече децата без братя и сестри
изобщо не са имали шанс по време на пандемията да поддържат важните за тяхното развитие контакти
с други деца, отбелязва "Ди Велт".
"В зависимост от средата, в която растат, те са натрупали много различен опит, който не може да бъде
сложен под общ знаменател", казва експертът Симон Шнетцер. Но засега може само да се предполага
какво отражение ще даде това на бъдещия им социален живот.

ПАРТНЬОРСТВО Наградихме уеб сайтове, достъпни за хора с нарушено зрение

В края на 2021 година БГАсист стартира първите по рода си в България номинации за достъпни
уеб сайтове за хора с нарушено зрение. Приканихме потребителите със зрителни проблеми от
цялата страна да препоръчат сайтове, които според тях осигуряват преживяване, близко до това
на хората с нормално зрение.
Бяха номинирани 42 сайта в най-различни области – общински и бизнес, такива на НПО, онлайн
магазини и други. Нашата задача се състоеше в това да извършим подробен анализ на всички
номинирани сайтове и да излъчим онези от тях, които наистина са с най-добра достъпност. Тестването
се извърши чрез два паралелни подхода:
- Първи подход – ръчно тестване от експерти със зрителни нарушения. Те работиха независимо един
от друг.
- Втори подход – всички 42 предложения бяха анализирани посредством онлайн инструмента за
разработчици "Lighthouse".
Крайната оценка за достъпност включва средноаритметичната от двамата независими експерти и
резултата от онлайн инструмента. С максимална оценка за достъпност бяха отличени следните три
сайта:
- Община Хасково – (haskovo.bg);
- "Водоснабдяване и канализация" - Варна ООД – (vikvarna.com);
- Фондация "Хоризонти" – (horizonti.bg).
С висока достъпност бяха оценени още 9 сайта:
- "Булсатком" – (bulsatcom.bg);
- "Google Play" – (play.google.com);
- Единен информационен портал – (coronavirus.bg);
- Електронна библиотека към Национално читалище "Луи Брайл" – (knigi.nllb.bg);
- Моята библиотека – (chitanka.info);
- Община Бургас – (burgas.bg);
- Община Варна – (varna.bg);
- Община Стара Загора – (starazagora.bg);
- Take away – (takeaway.com).
Освен специална награда за достъпност отличените сайтове ще получат и обратна връзка от
проведеното ръчно тестване. Така лесно ще могат да усъвършенстват някои детайли, нуждаещи се от
подобрение. Наградите са изработени чрез специализирана UV-технология за релефен печат, която
БГАсист наскоро внедри в своята дейност.
Чрез жребий бяха избрани и двама души с нарушено зрение, номинирали поне по един сайт, които ще
получат 6-месечен абонамент за компютърна поддръжка и консултиране за работа със специализиран
софтуер. Късметлиите са Георги Ламбов и Атанас Матев. Две дами спечелиха нашите поощрителни
предметни награди. Това са Стойка Ваклинова и Силвия Дацин.
БГАсист е специализирана в потребителското тестване на уеб сайтове по отношение на достъпността
им за хора със зрителни нарушения. Ние знаем, че когато има добра уеб достъпност, тя спомага за
по-добър и качествен живот. Благодарим на всички наши потребители за номинациите в конкурса,
също така и на фирмите и институциите, помислили за достъпността на техните уеб сайтове.

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

СЛОВОТО КАТО СПАСЕНИЕ Той не беше като другите

Ани КОВАЧЕВА
Конкурсна творба
Той не беше като другите.
Пишеха &#1117; разни хора от артистичните среди.

Едните бяха ужасно високомерни, така раздути в егото си, че се чудеше как не са се пръснали още... А
в действителност не бяха кой знае колко талантливи и нямаха особено оригинални идеи според нея.
Други &#1117; се струваха безкрайно лигави и ограничени. Всичко беше поза и нямаше една сериозна
идея, върху която да поговорят.
Веднага го разпозна, че е режисьор. Не по псевдонима. И не по снимката. По особения поглед към
света. Още първите изречения, които &#1117; написа... Все едно снима от високо една объркана
действителност, на която тепърва задава някакви параметри.
Много странно усещане. За голяма дълбочина в изследването на света, за изключителна
проницателност и нетрадиционно творческо виждане.
Каквато и тема да подхванеха, той откликваше с голяма задълбоченост. В последно време изобщо не
беше срещала такива сериозни и талантливи режисьори.
Нищо не знаеше за него, когато той я поздрави във фейсбук първия път.
А Емилия се пошегува, че има нещо много филмово в него. Ама как си ги ръсеше само. И как ги
налучкваше.
Беше развила спосбност да усеща хората по някакъв лек техен парфюм в разговора. Деформация на
клиничен психолог с двайсетгодишна практика. Или може би интуция на една много чувствителна
жена.
Облече си дългата пола на волани, синята блуза на точки и велуреното сако. Обу си новите обувки на
висок ток. Подреди грижливо буклите си. И отиде на първа среща с него.
Както предполагаше, пристигна скромен хубав и висок мъж. С огромни живи кафяви очи и широка
усмивка. Цялото му поведение излъчваше непретенциозност, искреност, доброта, чистота...

Заведе я в малък ресторант в тясна софийска уличка. Емилия си поръча плато със сирена, предимно
моцарела, и бяло вино.
Той се придържаше към сьомгата.
Разговаряха с интерес. Тя говореше двойно повече. За новопоявилите &#1117; се интереси в областта
на изкуството. Каза му, че отскоро е започнала да пише.
- Какво пишете? - попита Едуардо. Едуардо Салвадо беше артистичният му псевдоним.
- Ами съвсем обикновени стихчета и кратки разкази - отвърна оживено Емилия, докато отпиваше
глътка шардоне.
Говориха за различни похвати в кинорежисурата, обсъждаха философски школи, литературни класици,

зараждането на Галактиките...
Той се държеше все така непринудено, но се усещаше голямата дълбочина на мисълта и интересите
му...
Едуардо предложи да я изпрати.
Преди да се разделят, Еми го попита:
- Всъщност какви филми режисирате вие?
- Най-обикновени късометражни филми и филми за възрастни - отговори съвсем спокойно той.
- А какво точно означава филми за възрастни? - недоумяваше Емилия.
- Точно това, което си мислите, означава, Ема... Разрешавате да ви наричам Ема, нали?
В този момент Емилия съжали, че си е обула обувки с толкова висок ток. Олюля се, като асимилира с
какво точно се занимава той. Усети как коремът &#1117; се сви на топка. И започна да &#1117; се
гади. Тези сирена и това вино май не бяха добра идея. Това трая части от секундата.
В следващия момент си каза наум: "Веднага се стегни и се дръж естествено".
И усети как започва да преглъща предразсъдъците си. Един по един. Имаха вкус на моцарела и бяло
вино.

СОЦИАЛНО Трийсет стотинки разлика

Беше с бастун, превита на две, чисто облечена и със стара плетена шапка. Преброи си парите и каза на
продавачката:
- Извинявай, върни баничката, ще взема само хляба и киселото мляко. Не ми достигат трийсет
стотинки.
И се разплака. Без да иска да предизвиква съжаление, без да си натрапва болката, без да излъчва нито
един сигнал, че се чувства жертва. Просто заплака.
Тихо шурнаха едни сълзи, които аз доревавам в момента, само като се сетя за очите &#1117;.
Чела съм и съм виждала много подобни случаи. Разбира се, че си тръгна и с баничка, и с още други
неща от магазина. Не е в това въпросът.
Въпросът дори не е колко са като тази стара жена у нас. Въпросът дори не е "Защо?". Не е и "Докога?".

Просто няма въпрос в подобна ситуация.
Няма и гняв.
Алчността е изпитанието за човеците в нас. Алчността не е просто грях. Престъпление е. А сълзите на
бабите ни са най-тежката присъда за затворените ни очи. За мълчанието ни. За бездействието ни. За
измислените ни фронтови линии, за надцакването с другия, за въображаемите битки на идеи и
"експертизи".
За изхвърлените ни обувки, дрехи и храна, преливащи от кофите на уж "бедното" ни ежедневие.
За онази разлика от трийсет стотинки, която се оказа цената на човешкото достойнство.
Трийсет стотинки... И сълзата на обречения. Боли.
Мария ЛАЛЕВА

СРЕЩИ Юбилеен сбор на слепи кошничари

Ангел СОТИРОВ
Снимка: инж. Ана КАРАИВАНОВА

След двугодишно прекъсване поради COVID-пандемията пловдивските слепи кошничарки и
кошничари отново се събраха в уютното клубче на ССБ-регионалната им организация. Събраха се за
десети път, за да се преброят и, разбира се, да отпразнуват своя професионален празник три дена преди
православната Връбница. На трапезата им се мъдреше и голям наръч от клонки от благословената за
тях върба. Посредством върбовите пръчки те години наред издържаха себе си, а също и своите
семейства.
Инициатор и организатор е великият Велик Атанасов, самият той кошничар с чудовищни за времето
си постижения в тази артистична професия, супершампионът сред кошничарите на пловдивския

"Успех". Началото на тези знакови сбирки е поставено на дванайсети април 2011 година по случай
90-годишния юбилей на Съюза на слепите в България. Тази професионална гилдия е удостоена с това
специално внимание, защото кошничарите са първите работници на появилото се на трети януари 1956
година в Пловдив предприятие на слепите. И неговият пръв управител - харизматичният Христо
Белобрадов, е кошничар. И вторият му директор, не по-малко харизматичният Георги Даракчиев, е с
кошничарска квалификация. И това предприятие след време ще брои около 1 400 души, половината от
тях виждащи работници. И то ще има седем производствени филиала в различни селища на южна,
централна и югоизточна България. Години наред пловдивският "Успех" е безапелационен първенец
сред десетте съюзни предприятия по обем на промишлена продукция, по печалба и по броя на
персонала си.
С върбова пръчка и то като горничар на специална оплетка работи в Пловдив четири години под името
Гошо Щерев национално и международно известният композитор Георги Холянов. Като кошничар си
вади хляба и поетът Данчо Данчев, съавтор с Таня Манчева на рех-ССБ-дееца Стефан Данчев. Даже и
моя скромност е упражнявал тази професия повече от пет години, предимно като горничар на типова
оплетка и плетач на кошчета за смет. Макар че последните двама, между нас казано, не блестят с
високи постижения в този царско-цигански занаят. И както се произнасяше колоритният Минко Пенев
- Коня за някои от нас, не особено деликатно, но комай твърде справедливо, бяхме наистина малко
нещо "с вързани кунки".
Не забравихме да почетем колегите, преселили се в по-добрия свят: Елка Шопова, Величка Мъндева,
Минко Пенев, Коста Дечев, Еленко Милицин. Отсъстваха също сякаш по доста уважителни причини
Александра Дамянова, Олга Захариева (Великатанасова), Димитър Стоянов, Илия Гуделов, Иван
Лазаров, сем. Анка и Христо Иванови, Георги Милчев - Звяра. Димитър Стоянов посредством моя
милост приветства тазгодишния кошничарски симпозиум. Варненецът Димо Тотев, който
кошничарства отвреме навреме и сега, също изпрати поздрави към своите празнуващи професионални
събратя и сестри. А сега може би е редно да споменем поименно и присъстващите: Елена Дулчева,
Мария Белишка, Парашкева Дунчева, сем. Ружка и Стоил Ракови, Колю Мъндев, Велик Атанасов,
Зюраб Коталаков, Иван Христов - Тръстеника, Иван Марински - Джурковеца, Исмет Ибчев и, разбира
се, моята не съвсем скромна личност. За съжаление 40 процента от все още живите пловдивски слепи
кошничари не успяха да вземат участие в този юбилеен техен сбор.
Аперитивът и менюто бяха от богати пребогати, осигурени от щедрия спонсор Валентин Георгиев управител на пловдивския "Успех". Дегустирахме и вината на Белишка и Велик под звуците на кавала,
изтръгнати от пъргавите пръсти на прочутия в пловдив уличен музикант Иван Марински Джурковеца. Разпръснати бяхме на цели 5 маси, което май доста затрудняваше непосредственото ни
общуване. Все ми се струва, че ако бяхме на една геобразна трапеза, в случая би било много
по-уместно…
Изведнъж гръмовен ритъм от 50-те години на миналия век въздуха разпра. Суперрокаджиите Исмет
Ибчев с проходилката си и Стоил Раков - Джона скочиха и бясно размятаха телеса и протези.
Френетични аплаузи гръмнаха отвред.
Кошничарите бяха поздравени от речовития и строг регионален председател Красимир Касабов. Той
им пожела крепко здраве, дълголетие и дълголетие на техните ежегодни сбирки. Обеща им безрезервна
подкрепа при организирането на тези уникални срещи.
Завършвам текста, подкрепяйки горещо пожеланията на многоуважаемия наш регионален председател
Красимир Касабов!!!

